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TÍTULO II 
DAS PESSOAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno 

ou externo, e de direito privado. 

Direito anterior: Art. 13. As pessoas jurídicas são de direito públi

co interno, ou externo, e de direito privado. 

COMENTÁRIOS 

A personalidade jurídica decorre de uma opção do ordenamento, 

ao contrário do que pode parecer ao leigo, que tende a identificá -la 

com a personalidade humana. 

Efetivamente, hoje em dia pode-se até dizer que o ser humano é 

a pessoa por excelência, mas nem sempre foi assim. 

O conceito jurídico de pessoa não é igual ao de ser humano. É 
certo que todos os seres humanos são pessoas. Mas isso, simplesmente, 

porque a ordem ora vigente o quer. Já houve tempo em que os escra

vos - seres humanos como os demais - não eram pessoas, mas res, 

coisas. Não tinham nenhum direito. Até 1962, para o direito brasilei

ro, uma mulher casada, ainda que maior e senhora de todas as suas 

faculdades físicas e mentais, era menos pessoa do que qualquer homem 

adulto, casado ou solteiro (salvo se incapaz). Não tinha os mesmos 

direitos que este. 
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Por outro lado, em praticamente todos os ordenamentos jurídi

cos contemporâneos existem figuras, além da pessoa humana, que são 

também dotadas de personalidade. Pessoas, portanto, que não são 

seres humanos: as firmas, as empresas, as associações, as Universi

dades, o Estado. E não pensam, não têm cérebro, não falam, não têm 

boca, não têm corpo, mas possuem direitos, podem contrair obriga

ções e praticar, por meio de seus representantes - ou melhor, órgãos, 

como se vai ver mais adiante -, todos os chamados atos da vida civil. 

São as pessoas jurídicas. O homem comum acha que essas tais 

pessoas jurídicas são todas, na verdade, formadas por pessoas natu

rais' isto é, seres humanos, de cujas personalidades derivam as daquelas. 

Porém, se as pessoas jurídicas, em sua maioria, são formadas por 

pessoas naturais (constituindo o que os romanos chamavam universitas 
personarum), é certo que o direito reconhece também pessoas jurídi

cas constituídas de meras coisas, de um dado acervo patrimonial, a 

que se atribuiu destinação, como as fundações (configurando-se, en

tão, o que os latinos apelidavam universitas bonorum) ou universitas 
rerum). E essas também têm direitos. Isso para não falar de pessoas 

jurídicas compostas por outras pessoas jurídicas. 

Assim, a primeira conclusão a que se pode chegar, neste tema, é 

a de que ao termo pessoa, ao menos no plano jurídico, não corresponde 

uma realidade única. Não há uma verdade Ínsita ao termo. O univer

so das pessoas, isto é, o grupo dos seres suscetíveis de direitos, é de

limitação arbitrária de cada ordenamento jurídico, em cada momen

to, e isso pode variar, como tem variado, no tempo e no espaço. O que 

não é pessoa hoje pode sê-lo amanhã e vice-versa; o que não é pessoa 

aqui, pode ser acolá, ou o contrário. 

Essa idéia não é nova. Toda a boa doutrina tem dito isso. l Basta 

citar um autor só - mais do que insuspeito, pela linha de suas especu-

1 Francesco Ferrara, um dos maiores nomes da doutrina na matéria, recorda que no 
direito romano se reconhecia aos deuses Apolo e Júpiter capacidade 
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lações - que afirmou isso com todas as letras: Hans Kelsen, em sua 

famosa Teoria Pura do Direito, logo no capítulo sobre Direito e Natu

reza, quando relembra os ordenamentos primitivos, os quais reconhe

ciam a alma dos animais e dos objetos, e que, por força dessa anima, 

a eles atribuíam direitos - e obrigações, logicamente - tanto que às 

vezes julgavam objetos ou seres irracionais: "Havia em Atenas um 

tribunal especial perante o qual corria o processo contra uma pedra) uma 

lança ou qualquer outro objeto através do qual um homem) 

presumivelmente sem intenção) havia sido morto. E ainda na Idade Mé

dia era possível pôr uma ação contra um animal- contra um touro) p. ex.) 

que houvesse provocado a morte de um homem) ou contra os gafanhotos 

que tivessem aniquilado as colheitas. O animal processado era conde

nado na forma legal e enforcado) precisamente como se fosse um crimi

noso humano."2 

Essa desconcertante inclusão dos bichos e das plantas no univer

so jurídico, não como objetos, mas como sujeitos de direitos ou obri

gações, embora possa espantar, não é alheia à tradição judaico-cristã. 

A Bíblia fala dos ramos bons da videira, e dos ramos maus, que devem 

ser cortados e jogados ao fogo, como se fora um castigo para a má 
conduta vegetal... Trata-se de parábola? Mas a Lei Mosaica, norma 

jurídica vigente àquele tempo, mandava matar o boi que matou um 

homem (Cf., Êxodo, Capo 21, v. 24). E o famoso bode expiatório, que 

absorvia as culpas de todos, e por isso morria para expiá -las? 

jurídica de aquisição por doação ou herança, e no direito medieval foram admiti
das como válidas as disposições a favor de Jesus Cristo, de Maria, do Espírito San
to, e dos Santos em geral. Esse fenômeno se encontra em todos os direitos da 
antigüidade, e também nos direitos orientais se reconhecia subjetividade jurídica 
aos animais e coisas inanimadas in Le Persone Giuridiche) reimpr. da 2' ed., Turim, 
Unione Tipografico-editrice Torinese, 1958, nota de rodapé nO 4, às pp. 33/34. 

2 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito) 4' ed., trad. João Batista Machado, Coimbra, 
Arménio Amado, 1976, pp. 57/58. 
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Obviamente não se pode pretender, no direito hodierno, uma 

regressão a esse tempo, em que a personalidade atribuída a seres não

humanos era fruto de uma representação animística. O que se quer é 
citar apenas exemplos que confirmam a conclusão linhas atrás 

abraçada, de que tem direitos e pode praticar atos juridicamente váli

dos todo ser a quem a ordem jurídica atribuir tal condição. 3 

3 Apenas a título de curiosidade, um autor americano, Christopher D. Stone, em 
ensaio intitulado Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural 
Objects (Podem as Árvores Ter Legitimação para Agir? Rumo à Outorga de Direi
tos aos Objetos Naturais) defende a possibilidade de seres inanimados buscarem 
seus direitos na Justiça. Pugna por uma tutela ambiental mais centrada na natureza 
do que nas entidades que a protegem. Pretende, em suma, que o direito seja do 
meio ambiente e não ao meio ambiente. Esse estudo foi debatido, na doutrina 
nacional, no artigo Tutela Judicial do Meio Ambiente: Reconhecimento de Legitimação 
para Agir aos Entes Naturais?) da lavra de Rodolfo de Camargo Mancuso (in Re
vista de Processo, nO 52, São Paulo, RT, ano 13, out-dez 1988, pp. 58/70). Não 
cabe neste espaço um aprofundamento mais técnico da discussão. A quem inte
ressar o assunto, recomendo a leitura do trabalho por último citado. Quero ape
nas registrar que só discordo do Professor Mancuso quando ele diz que, adotada 
a idéia de que as entidades protetoras do ambiente agem com legitimação extraor
dinária, seria aplicável, nos limites do Direito Processual Civil Brasileiro, a tese do 
Doutor Stone. Entendo que, mesmo quando se enxerga, no agir dessas associa
ções, a legitimatio extraordinaria, elas estão substituindo não o rio, não a árvore, 
não o bicho etc., mas a sociedade, que tem direito à incolumidade da natureza. O 
importante - penso eu, e já o disse em trabalho a respeito de tutela de massa,1I1an
dado de Segurança Coletivo - Legitimação Ativa) São Paulo, Saraiva, 2000 -, é não 
permitir que uma sociedade, sindicato ou corporação de qualquer natureza possa 
pretender apropriar-se de direito que em verdade não lhe pertence, senão à catego
ria ou comunidade de que fazem parte seus sócios, ou que é formada por todos os 
que se encontrem em tal ou qual situação. O corporativismo, que tantos males já 
produziu em nosso país, faz-me rejeitar a idéia, por temer que possa ser uma porta 
aberta à manipulação social por aqueles que comandam determinadas entidades, 
e depois findam por se julgarem donos de um determinado setor ou segmento da 
coletividade. Nesse passo, minha preocupação conflui com a do jurista america
no, no sentido de que a defesa do ambiente, que faz parte da tutela coletiva em 
geral, centre-se menos nas entidades que a promovem e mais nos direitos a serem 
protegidos. A diferença é o referido jurista americano achar que esses direitos são 
da natureza, e eu penso que eles são da comunidade. Mas concordo que, em 
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Então, além das pessoas humanas, ditas pessoas naturais (esta a 

nomenclatura tradicional em nossa legislação civil) ou pessoas físicas, 

ou pessoas de existência visível, que são os seres ordinariamente re

vestidos de personalidade, há determinados seres aos quais é reconhe

cido o poder de titularizar direitos e obrigações próprios, podendo 

atuar na vida jurídica com identídade diversa dos indivíduos humanos 

que os compõem ou os instituíram. 

Tais pessoas, chamadas pessoas fictas, pessoas civis, pessoas so

ciais, pessoas incorpóreas, pessoas intelectuais, pessoas ideais ou de 

existência ideal, pessoas ou corpos morais, ou ainda pessoas jurídicas 

(a última é a denominação preferida no direito pátrio )4-5 são o pro-

matéria de defesa ambiental, "a óptica não pode ser apenas a do interesse dos seres hu
manos) mas deve abranger os interesses da terra) das plantas) do~ microm;ganismos. Da 
mesma forma) a poluição dos rios não pode ser vista apenas como um mal que deve ser 
erradicado porque torna as águas malcheirosas) desagradáveis ou não-potáveis (esse 
enfoque é apenas o do interesse humano) mas se deve considerar o mal que a poluição 
está causando ao próprio rio) às suas margens) ao ecossistema por ele formado" (artigo 
cit., pp. 68/69). 

4 Clóvis Beviláqua, falando sobre o diploma revogado: "O Código preferiu a deno
minação pessoa Jurídica por ser mais expressiva do que outra qualquer das imaginadas 
até hoJe) e por traduzir bem a natureza particular deste (. . .) gênero de pessoas" (Código 
Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tiragem, ed. histórica, Rio de Janeiro, Editora 
Rio, s/d., p. 210). O Código novo manteve a expressão. 

5 Registre-se, porém, que nenhuma dessas denominações é inteiramente satisfatória. 
Pessoa ficta, de um lado soa falso, de outro representa opção por uma teoria da 
natureza da pessoa jurídica hoje inteiramente superada, como se verá. Pessoa mo
rai é expressão imprópria, já porque nem tudo que não é físico é moral, já porque 
dá a entender que as demais pessoas, isto é, as humanas, são despidas de moralidade. 
Pessoa coletiva não é terminologia exata, pois há pessoas jurídicas que não são 
propriamente coletivas, como as fundações, e assim por diante. Enfim, nem mes
mo pessoa Jurídica seria imune a crítica) até porque "todas as pessoas são Jurídicas) no 
sentido de que a personalidade é conceito Jurídico e seus atributos se regulam pelo Direi
to. Mas) apesar disso) incorporou-se definitivamente ao nosso vocabulário Jurídico". 
Assim, Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil) 18a ed., Rio de Janeiro, Fo
rense, 2002, p. 186. Inversamente, contrapor pessoa jurídica à pessoa humana, 
dita natural, é como considerar que a pessoa jurídica não é natural, o que é 
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duto histórico do direito, criadas pela vontade dos homens, conforme 

o ordenamento jurídico, ou pela própria evolução social. 

São principalmente uniões de pessoas, instituições, associações 

ou sociedades, e até determinados grupos sociais e mesmo certas 

massas patrimoniais constituídos, de modo chancelado pelo direito, 

para atingir específicas finalidades. 

À primeira vista pode parecer que toda pessoa jurídica existe em 

face de um ato, ou conjunto de atos jurídicos claramente determina

dos, preordenados à sua instituição. Essa pode ser a regra, mas algu

mas vezes não é isso que ocorre. A pessoa jurídica pode ser também 

o resultado de uma formação histórica necessária, como é o caso do 

Estado. 

Segundo Enneccerus, muitos interesses humanos não são mera

mente do indivíduo, e sim comuns a um conjunto mais ou menos 

amplo de homens, e só podem ser satisfeitos pela cooperação orde

nada e duradoura dessa pluralidade. Isso explica que em todos os povos 

a necessidade tenha levado a uniões e instituições permanentes, em uma 

palavra a m;ganizações para a obtenção de tais fins comuns: Estado, Mu

nicípios, Igreja, associações, institutos, etc. Essa organização por via 

de união contratual para conseguir um fim comum pode ser feita tam

bém de modo que os indivíduos sejam, em seu conjunto, sujeitos dos 

direitos e dos deveres: é a sociedade. Se a união ou conjunto se achar 

em situação por demais dependente das personalidades individuais, 

um equívoco, porque "é tão natural o mundo visível como o mundo ideal) é tão na
tural a matéria como o espírito) é tão natural o corpo do homem como sua alma) é tão 
natural o homem mecânico como o homem inteligente e livre) e é tão natural o espírito 
humano como o produto desse espírito que é a idéia. Ora) as pessoas de existência ideal são 
nada menos do que a idéia personificada" (Augusto Teixeira de Freitas, Código Civil 
- Esboço, vol. 1, Brasília, Ministério da Justiça - Fundação Universidade de Brasília, 
1983, p. 11. Esse gigante do nosso Direito Civil no século XIX, autor de boa 
parte das considerações reproduzidas nesta nota, preferia as expressões pessoa de 
existência visível e pessoa de existência ideal) . 
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o que constituiria obstáculo para alcançar fins permanentes, pode

se preferir a forma de organização corporativa: a associação. 

Essas organizações - continua - não são seres vivos, não têm 

vontade natural; mas nelas as vontades humanas reunidas e as forças 

humanas unificadas operam numa certa direção determinada pelo fim 

da organização. Ainda que seja uma imagem retórica qualificar essa 

força das vontades reunidas como vontade da própria organização, ela 

reflete bem a essência das coisas. Por isso são tão expressivas locu

ções como vontade do Estado, poder do Estado, interesses do Estado 

e outras que tais. Portanto, pensamos essas organizações (o Estado, a 

associação ou conjunto organizado de membros, a instituição) como 

sujeitos de vontade; nós os personificamos. 

O direito - arremata - se inspira também numa ideologia simi

lar enquanto reconhece poder jurídico, ou seja, direitos, a certas orga

nizações, reputando-as como sujeitos de direito, como pessoas, as 

chamadas pessoas jurídicas, estabelecendo uma separação clara entre 

o patrimônio e as dívidas da organização e o patrimônio e as dívidas 

de cada um dos associados. Com isso satisfaz uma necessidade. A 

realização daqueles interesses comuns exige que se garanta efetiva e 

permanentemente a utilização de certos bens. Porém, sem uma trans

formação radical de nosso direito privado, isso não poderia ser feito a 

não ser mediante o reconhecimento de direitos sobre esses bens, pois 

todo o nosso direito privado está desmembrado em direitos subjeti

vos. Todo o direito privado pressupõe em seu conteúdo e em seu nas

cimento um sujeito de direito. Em conseqüência, se se quer pôr em 

harmonia com o resto do direito privado a vinculação de certos bens 

aos fins daquelas organizações, não há outro jeito senão reconhecer a 

estas como sujeitos de direito."6 

6 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp et Martin Wolff, Tratado de Derecho Civil) 
trad. para o espanhol por Elas Pérez Gonzáles e José Alguer, 10 
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Ferrara, de seu lado, adverte contra os excessos a que as metáfo

ras podem levar. Muitas das considerações a respeito das pessoas ju

rídicas, projetadas numa tela realista, assumem freqüentemente o 

sabor de discussões acadêmicas, tanto mais fantasiosas quanto mais 

pretendem ser reais. As belas palavras unidade orgânica) vontade cole
tiva) personalidade social se apresentam como ideologias vazias de con

teúdo, quando se considera que entes reconhecidos e não reconheci

dos mostram a mesma estrutura e substância intrínseca, e que não são 

as próprias coletividades ou as organizações como tais que se auto

asseguram a qualidade dos sujeitos jurídicos, mas sim a intervenção 

do concurso constitutivo do Estado. 7 

Segundo esse autor italiano, quando se fala de organismos sociais 
se usa uma expressão puramente figurativa, imaginosa, plástica. As 

pessoas jurídicas não têm um corpo visível e tangível no espaço, não 

têm uma vontade, não são organismos em sentido material, mas en

tes ideais, incorpóreos, invisíveis, centros jurídicos de interesse e de 

energia. Decerto a atividade desses entes é feita possível pela coope

ração de seres humanos, e a vontade destes é considerada como von

tade da pessoa jurídica, mas tudo isso se deve entender em sentido 

jurídico, não em sentido psicológico. E sobretudo deve-se evitar o 

equívoco segundo o qual só porque é possível atuar esse mecanismo 

de vontade, o ente é feito pessoa, já que sabemos, e há exemplos 

legislativos, de entes reconhecidos como pessoas jurídicos, antes ain-

tomo, Parte Geral, I, 2a ed., Barcelona, Bosch, 1953, pp. 421/425. 
Minoritariamente, todavia, há outras posições. Para autores que questionam o 
próprio conceito de direito subjetivo, a idéia de pessoa jurídica nada mais é que 
uma forma de encarar um feixe de normas jurídicas (assim, Hans Ke1sen, Teoria 
Pura do Direito, 4a ed., trad. João Batista Machado, Coimbra, Arménio Amado, 
1976, pp. 236/265). 

7 Francesco Ferrara, Le Persone Giuridiche, reimpr. da 2a ed., Turim, Unione 
Tipografico-editrice Torinese, 1958, p. 5. 
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da que seja organizada sua administração, e até antes mesmo que esta 

tenha tido órgãos de decisão. 

Portanto, seria necessário evitar essa confusão entre o ser e o ter 

vontade. Como a pessoa física é sujeito, basta nascer, quando ainda é 

incapaz de vontade, da mesma forma a pessoa jurídica tem persona

lidade desde que é reconhecida, antes mesmo e independentemente 

de qualquer organização. A personalidade é uma configuração jurídi

ca unitária do ser, não do agir. Para compreender como a pessoa jurí

dica não seja outra coisa que uma forma jurídica, basta considerar que 

a mesma necessidade, à qual satisfaz a personificação, de realizar uma 

continuidade e coletividade de interesses, em outras épocas históricas 

e em outros sistemas positivos foi realizado mediante institutos di

versos. Tais eram as comunidades zur gesal1'lten Hand no antigo di

reito germânico, as associações não reconhecidas no direito belga, e 

os atuais trusts no direito anglo-americano. Verdade que a estrutura 

jurídica desses institutos é diversa, mas essa diferente fisionomia não 

impede que eles praticamente hajam satisfeito a mesma necessidade 

que corresponde à personalidade jurídica no sistema latino, de modo 

que em tais países a figura da pessoa jurídica foi perfeitamente subs

tituída ou ignorada.8 

Tem-se, por isso, uma variedade de pessoas jurídicas, o que leva 

a uma gama imensa de classificações, conforme as mais diferentes 

propostas doutrin~lrias. 

I-Ll as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, 

tema regulado no artigo em comento, a que obviamente se id voltar, 

além das pessoas jurídicas formadas por pessoas naturais (lt7JiJlcrsitrts 

jJcrsonarum) e pessoas jurídicas constituídas por agrupamentos de bens 

(lt71iJlcrsitrts úOllorum); pessoas jurídicas que visam a fins lucrativos e 

8 Franccsco Fcrrara, Le Pcrsone Giuridic/Je) rcimpr. da 2a cd., Turim, Unionc 
Tipografico-cditricc Torincsc, 1958, p. 8. 
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pessoas jurídicas que não objetivam o lucro, e assim por diante. Cada 

uma dessas categorias comporta, por sua vez, subdivisões, de que se 

procurará falar adiante, no local apropriado.9 

Conforme Ripert e Boulanger, "Toda pessoa é titular de direitos e 
de obrigações. A palavra patrimônio designa o conjunto constantemente 
mutável dessas relações jurídicas. Não significa) como na linguagem cor
rente) a posse de bens. Toda pessoa tem necessariamente um patrimônio) 
mesmo que presentemente não tenha mais que bens de valor insignifican
te) ou mesmo um passivo superior a seu ativo. 

Noção de personalidade moral - Isso que acaba de ser dito sobre a 
relação entre a noção de patrimônio e a de personalidade permite com
preender o conceito de personalidade moral. Constata-se no estudo das 
relações jurídicas) que existem direitos e obrigações que não têm por sujei

tos pessoas físicas. Eles figuram num patrimônio que não pertence a uma 
pessoa humana determinada. Admite-se então que esse patrimônio per
tence a uma pessoa criada pela vontade do homem: ela é chamada pes

soa moral ou pessoa jurídica) e às vezes pessoa ficta em razão da natu
reza de sua criação. "10 

Sílvio Rodrigues conceitua: "Pessoas jurídicas (...) são entidades a 
que a lei empresta personalidade) isto ~ são seres que atuam na vida jurí
dica) com personalidade diversa da dos indivíduos que os compõem) capa
zes de serem sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil."ll 

9 Para os aficionados das classificações, Ant6nio Chaves, em seu excelente Tratado 
de Direito Civil, Parte Geral, tomo I, 3a ed., São Paulo, RT, 1982, voL 1, pp. 661/ 
663 apresenta pelo menos três, dentre as mais famosas: a de Savigny a de Teixeira 
de Freitas e a do Código de 1916, em tudo semelhante à do vigente diploma. 

10 Georges Ripert et Jean Boulanger, Traité de Droit Civil d~pres le Traité de Planiol) 
tomo 1°, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1956, p. 191. 

11 Sílvio Rodrigues, Direito Civil- Parte Geral) 32a ed., São Paulo, Saraiva, 2002, 
voI. 1, p. 86. 
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Em suma, não é simplesmente a possibilidade de ter direitos que 

faz a pessoa jurídica. Para muitos· juristas - opinião a que aderimos -

o corpo social tem direitos, determinados grupos ou estamentos pro

fissionais têm direitos,12 como a família também os tem, e nenhuma 

dessas figuras é pessoa jurídica. Isso para não falar nos chamados entes 

despersonalizados, como o condomínio, a herança jacente ou vacante, 

a massa falida, etc., aos quais a própria lei reconhece alguns direitos e 

mesmo obrigações.13 É preciso que se reúnam outros elementos, que, 

no dizer preciso e filosoficamente embasado de Paulo Nader, formam 

um denominador comum aplicável à grande diversidade atual da 

tipologia das pessoas jurídicas: ato constitutivo na forma da lei; de

terminado objetivo social a ser alcançado; conjunto de pessoas ou 

de bens; e personalidade jurídica distinta de seus membros ou di

retores.l 4 

Clóvis diz: 'Y! pessoa jurídica) como sujeito de direito) do mesmo modo 

que no ponto de vista sociológico) é uma realidade) é uma realidade social) 

uma formação orgânica investida de direitos pela ordem jurídica) a fim 

de realizar certos fins humanos . 

.. , O direito não recebe da natureza esta categoria de pessoas. En

contra-a na sociedade) e dá-lhe o caráter de que necessita para subsistir e 

desenvolver-se. Por isso vive ela somente na ordem jurídica)' falta-lhe a 
existência biológica das pessoas naturais. "15 

12 Ver nosso Mandado de Segurança Coletivo - Legitimação Ativa, São Paulo, Saraiva, 
2000, especialmente no capítulo em que tratamos de direitos difusos e coletivos. 

13 O Código de Processo Civil, em seu art. 12, II, Iv, V, VII e IX, v.g., admite expres
samente a algumas dessas quase-pessoas o direito a agirem judicialmente, bem como 
a responder ações em juízo. Certos autores, em face disso, conquanto as enten
dam despidas de personalidade jurídica, consideram-nas dotadas de personalidade 
Judiciária ou Judicial. 

14 PAaulo Nader, Curso de Direito Civil-Parte Geral, Rio de Janeiro, Forense, 2003, 
p. 231. 

15 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, 6a tiragem, ed. rustóri
ca, Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d., p. 210. 
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A origem histórica das pessoas jurídicas é sumariada, com a eru

dição de sempre, por Pontes de Miranda: "É preciso distinguir a pessoa 
jurídica) tal como o economista a vê) ou o político) e a pessoa jurídica) como 
aparece no mundo jurídico. O antigo direito romano desconhecia o concei
to de pessoa jurídica: o ius privatum (ius civile) só tocava a pessoas físicas) 
aos civis. Os collegia e as sodalitates não eram pessoas. A res publica era 
o bem do povo romano; e esse não era pessoa privada. Coisa do povo era 

extra commercium. A própria terra do povo) ager publicus) não perten
cia a ninguém. La está em Gaio (L. 1, pro D., de divisione rerum et 

qualitate, 1,8): 'quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, 

ipsius enim universitatis esse creduntur'. Nullius) de ninguém. O pró
prio ius para os negócios jurídicos era publicum) não privatum. Quando a 
res publica teve de entrar em comércio) privatizou-se. a evolução começou 
pelo municipium) que passou a ser pessoa) no direito privado; depois) per
sonificaram-se collegia, sodalitates e universitates. Com a distinção en
tre fiscus Caesaris e aerarium populi Romanum) aquele entrou no rol 
das pessoas de direito privado (cf. L. Mitteis, Romisches Privatrecht, I, 

349 s.). A pessoa jurídica exsurgiu) portanto) em sua estrutura caracterís
tica) no Império. Por isso mesmo) toda teoria que negou) ou nega) a exis
tência de pessoa jurídica) no direito contemporâneo) contra as regras jurí
dicas positivas e a concepção mesma que está à base dos sistemas jurídicos) 
constitui regressão psíquica à idade pré-imperial) desconhece a evolução que 
se operou até se terem os bens municipais como bens pertencentes ao corpus) 
em vez de pertencentes a todos ou a ninguém (Si quid universitati debetur, 

singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent, L. 7, 

§ 1, D., quod cuiusque universitatis nomine vel contra eam agatur, 3, 4). 
No direito romano) não havia) dissemos) vontade coletiva da 

universitas) exceto no direito público (O. Von Gierke) Das deutsche 
Genossenschaftsrecht) 155). Não podia delinqüir, nem proceder com dolo 
ou culpa. A idade média criou a capacidade delitual da pessoa jurídica. 
A responsabilidade da pessoa jurídica) inclusive do Estado) pelo ato do seu 
órgão como tal) corresponde a momento de longa evolução técnica) em que 
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só se exige para a responsabilidade a culpa) ou a simples causação no exer

cício das funções. O ato é próprio) não do órgão como outra pessoa (F. Harwig, 

Die Haftung juristischer Personen für Delikte) 50 s.). Precisa) para se 

considerar ilícito) ser da parte da pessoa jurídica) contra direito (E. Loning, 

Die Haftung des Staates) 95). 
A expressão (1essoa jurídica)) vem do começo do século passado (A. 

Heise, 1807). Substituiu outros) como (1essoa mística)) e (1essoa moral)). 

Empregou-a E Vón Savigny) o que lhe deu o prestígio que se seguiu (cf. O. 

Van Gierke, Deutsches Privatrecht) I, 369; W Freistaedt, Die 

Korperschaften) 5). Talo nome que o Código Civil adotou. 

O ser pessoa depende do sistema jurídico. Desde o momento em que 

regra jurídica) que a ele pertence) diz que A pode ter direitos) ainda que 

só o direito b) A épessoa) porque a possibilidade de ter direito já é direito 

de personalidade. Se nem sempre há direito à personalidade) é tautológico 

que ter personalidade é ter direito de personalidade. Na verdade) não há 

pessoa sem direito; quem é pessoa pode ser sujeito de direito) e já o é do di

reito de personalidade (cf. Arthur Levy, Begriff und Rechtsnatur der 

Korporationsorgane) 11). A expressão (1essoa jurídica))) terminus technicus 

desde Heise) em 180'7; mas divulgado por E Vón Savigny não serve para 

se ter a pessoa jurídica como criação artificial do direito. O homem) as so

ciedades e associações) o Estado) o Distrito Federal) o Estado-membro) o Mu

nicípio e as fundações somente são) todos) pessoas) porque o sistema jurídico 

os tem como capazes de direito. O direito romano não havia percebido su

ficientemente que à capacidade de direito não é necessária a capacidade 

de obrar; e raciocinava: se não pode obrar não é pessoa. Ora) o homem) 

absolutamente capaz de obrar; é pessoa) e não se justificaria que) por isso) 

não se admitisse a personificação de entidade que não fosse o homem. Por 

outro lado) o 'amne jus haminum causa (factum est)', que se lê na L. 2) 

D.) de statu haminum) 1) 5) foi lembrado para se ter como fingida a pessoa 
jurídica. Ora) tal enunciado não se há de traduzir como ((somente o ho

mem pode ser sujeito de direito))) mas sim como ((todo direito somente se 

faz no interesse do homem)). Exatamente) com as criações naturais (sociais) 
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do Estado/ do Município) das sociedades e das associações) das fondações e 

das entidades de direito público) o homem colima satisfazer interesses seus) 

e o direito hominum causa faCtllm) atribui a personalidade a tais cria

ções/ ou acabou pelas reconhecet; como acabou por atribuir personalidade 

a todos os homens. Não foi o direito que as criou) se bem que o legislador, 

pondo-se no lugar do manifestante de vontade criativa (ato constitutivo)) 

possa criar alguma. O dado real) que está no suporte fático da pessoa Jurí

dica) é tão real como o que está no suporte fático da pessoa física (O. Von 

Gierke, Das Tfésen der menschliche Verbande) 10; Deutsches Privatrecht, 

I, 470). Quando o direito romano se punha na atitude de quem exige para 

ser pessoa o poder de consentir (L. 1, § 22, D., de adquirenda vel 

ammittenda possessione) 41, 2: 'universi consentire non possunt') era 

coerente) porque confondia vontade e personalidade) razão para admi

tir contra elas a pretensão de enriquecimento (L. 27, D., de rebus creditis) 

12, 1) e não admitir que em dolo incorressem (L. 15, § 1, D., de dolo) 4, 

3). Possuir e usucapir podiam por intermédio de outrem (L. 1, § 20, D., 

de adquirenda vel amittenda possessione) 41, 2), devido à concepção ro

mana da intemediariedade) inconfundível com a da representação) con

temporânea. No direito germânico) o homem é parcela do todo) de modo 

que) praticando o ato Jurídico) pelo todo) é como se o todo o praticasse (E. 
Loning, Die Haftung des Staates, 27), e não se poderia pôr a questão de 

ser ou não ser incapaz de obrar. Quem tem órgão pode consentit; pois que o 

órgão pode) e assim seria sem pertinência o (universi consentire non 

possunt' (cf. O. Von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht) In, 186 

s.). o órgão não representaj presenta) pois é órgão. Tal a concepção do Código 

Civil brasileiro) de fonte germânica. As pessoas Jurídicas não são incapazes 

de obrat; pois que têm ÓWãoj o que o filho sob o pátrio podet; o tutelado e o 

curatelado não têm: a esses alguém representa ou assiste. A representação 

da pessoa Jurídica seria concepção pseudo-romanística) e a teoria da ficcção) 

pseudo-romanística) uma vez que as entidades) de que falamos) não eram) 

em direito romano) pessoas. A ligação da personalidade à vontade esbar

raria até a não-personalidade dos animais) a não-personalidade do escravo 
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e a personalidade· dos menoresy loucos) surdos-mudos) pródigos e silvícolas 
(cf. E Klingmüller, Die Haftung for Véreinsorganey 14, que aliás pensa 
em incapacidade da pessoa jurídicay como Chr. Meurer, Die juristischen 
Personeny 160)."16-17 

16 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado) parte geral, 
tomo 1, Rio de Janeiro, Borsoi, 1954, pp. 283/286. 

17 Cunha Gonçalves, em trecho que merece transcrição, traça um panorama até 
mais completo - ainda que, tanto quanto possível, resumido - da evolução 
hist6rica da personalidade jurídica: "O conceito da personalidade das colectividades) 
que Michaud erradamente diz ser tão antigo como o das pessoas físicas) é uma admi
rável criação do gênio prático dos jurisconsultos romanos." Como justamente diz 
Vauthier) «é permitido crer que) se não conhecêssemos as Pandectas e o Código 
(Justinianeu) nós não teríamos jamais conseguido conceber esta noção e descrever 
os seus verdadeiros limites. 
Entre os Romanos, porém, não eram conhecidas as distinções metafísicas dos 
modernas tratadistas. eles contentavam-se com a verificação do facto de que as 
universitates) collegia) sodalitates) corpora exerciam direitos e tinham capacidade ju
rídica. Bastavam-lhes os aforismos: personae vice fongitU1; personae vicem sustine~ 
corpus habe~ privatorum loco habetur. Toda a sua doutrina pode ser resumida nestes 
apotegmas: universitas distat a singulisj quod universitas debet singulis non debentj 
quod universitati debetu'!; singulis non debetur. 
É inexacta, pois, a afirmação de alguns escritores, entre os quais avulta Vivante, 
de que o direito romano não formara ainda o conceito de um patrimônio social 
distinto do dos s6cios, considerando, pelo contrário, os bens sociais como 
compropriedade indivisa, sobre a qual todos os credores dos s6cios tinham 
iguais direitos. Esses escritores, evidentemente, confundem o conceito roma
no da societas com o conceito bem diverso da universitas) ou mostram desco
nhecer este último. As societates) como as actuais sociedades ou as associações de 
interesse particula'!; como se diz no art. 39 deste c6digo, não tinham, de facto, 
personalidade jurídica. Eram simplesmente comunhões ou indivisões; porque, 
no direito romano, como explica GIERKE, não era concebível que uma 
pluralidade de pessoas pudesse, como tal) figurar perante terceiros, adquirir di
reitos, assumir obrigações. A personalidade romana era indivisível e 
intransmissível; não podia destacar-se de um indivíduo a favor de outro sem 
se destruir. A societas era, pois, simples contrato; era uma reunião de várias 
pessoas, mas não era uma nova unidade jurídica. 
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No que tange à natureza da pessoa jurídica, essa é matéria que, 

ao longo do tempo, suscitou acirradas divergências doutrinárias e a 

formação de variadas correntes, o que demonstra sua dificuldade.l 8 

Atualmente, as disputas estão amainadas, havendo até quem entenda 

que as discussões, em verdade, não possuem maior interesse prático 

Mas, este mesmo conceito da personalidade favoreceu o reconhecimento às 
universitates ou corpora de uma capacidade civil distinta da dos sócios, conceito 
novo, que nasceu do interesse público, embora se desenvolvesse unicamente no 
terreno do direito privado, pois que, sendo conferida ao princípio somente ao 
Fisco e aos municípios, foi mais tarde tornada extensiva às diversas corporações de 
interesse público, abrangendo, não só as societates publicanorum) os collegia dos 
artífices e as colectividades religiosas, mas também as empresas industriais e comer
ciais, que eram de certo modo empresas do Estado, como os navicularii) os susceptores 
olei et vini) os pistores e outros. 'CVéctigalium publicorum sociis permissum est corpus 
haltere) vel aurifodinarum) vel arpentifodinarum et salinarum))) diz bem claramente 
o Digesto. 

18 Segundo Ferrara, o conceito de pessoa jurídica foi campo aberto para sutis discus
sões e ardentes polêmicas por mais de um século, e das quais participaram juristas 
de todas as escolas e de todos os campos: de um lado, os romanistas e civilistas 
estudando as universitates e os collegia do direito romano, e as corporações e fun
dações do direito moderno, depois os comercialistas, para determinar a natureza 
das sociedades comerciais, os canonistas, para examinar a índole da Igreja e dos 
institutos eclesiásticos, depois os publicistas nas suas discussões sobre a personali
dade do Estado e dos outros entes coletivos, enfim os filósofos, metafísicos e so
ciólogos, os quais têm querido colher as relações entre o conceito de pessoa jurí
dica e aquele de direito subjetivo, ou aplicar aos entes coletivos hipóteses biológicas 
de evolução social. Esse debate científico não permaneceu em um só lugar ou numa 
só nação, mas da Alemanha, onde teve o principal centro de irradiação, difundiu
se para a França, Espanha, Holanda, Bélgica e Itália. Freqüentemente o problema 
foi perturbado por paixões políticas e religiosas. De todo modo, veio se forman
do sobre esse tema uma literatura extraordinariamente rica e complexa, na qual as 
teorias se entrelaçam e se mesclam entre si, saturando-se, muitas vezes, de concep
ções filosóficas ou sociológicas, assumindo desse modo uma posição indecisa ou 
chegando a combinações híbridas (Francesco Ferrara, Le Persone Giuridiche) 
reimpr. da 2a ed., Turim, Unione Tipografico-editrice Torinese, 1958, p. 18). 
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- ainda que o tenham no campo fllosófico19 - embora permaneçam 

outros juristas a dizer exatamente o contrário.2o 

O que mais assombra quem se propõe a ter uma visão geral, ain

da que superficial, desse conjunto de teorias, é que a própria 

(Continuação da nota 17) 

É em virtude da posição que ocupava o indivíduo em face da pessoa jurídica que 
nenhuma das fontes estabelece que, em caso de dissolução, o patrimônio 
corporativo deva ser necessariamente dividido entre os membros; esse patrimônio 
devolvia -se em tal caso ao Fisco. Só em relação às sociedades ilícitas é que se permitia 
a partilha dos bens entre os sócios, porque aos collegia illicita não era consentido 
corpus haberej elas eram simples communiones) conforme autorizadas opiniões. É 
certo que em muitos textos a palavra societas é empregada para indicar uma pessoa 
jurídica; mas tal expressão apenas se refere às relações entre os sócios e não às rela
ções de terceiros com a corporação; devendo também notar-se que mesmo as so
ciedades de interesse público podiam, às vezes, existir sem terem o corpus ou a per
sonalidade jurídica distinta da dos sócios, a qual dependia duma concessão especial 
e não era inerente, nem ao fim, nem à forma da colectividade. 
Mas, o direito romano, durante séculos, só às associações atribuiu a personalidade. 
As fundações imperiais eram havidas como simples patrimônios administrados 
pelos municípios ou pelo imperador; e, mesmo no período do cristianismo, as 
primeiras fundações de beneficência ou culto eram consideradas como pertencen
tes às ecclesiae ou às dioceses. Só mais tarde é que o direito canônico desenvolveu 
o conceito espiritual e transcendente do instituto) concebendo a Igreja, não como 
universitas fidelium) mas como entidade mística e impalpável, e, logicamente, to
dos os ofícios eclesiásticos dotados de patrimônio como entes distintos. Deste 
conceito nasceu a idéia da fundação; o pium corpus) o hospitalis) a sancta domus 
passaram a ser suJeitos de direito de natureza ideal. A universitas é definida como um 
corpus mysticum) «est imago quaedam) quae magis intellectu) quam sensu percipiaturJJ

• 

Ao lado desta concepção subtil, porém, irrompeu na doutrina medieval a concep
ção materialista do direito germinico, que nunca logrou realizar a abstracção de 
supor, nas sociedades, um ente distinto da colectividade dos indivíduos. As suas 
marken)genossenschaften)ghilde) etc. não são pessoas; elas são, apenas, uma Gesamt 
Hand) isto é, a unidade imanente na pluralidade dos sócios. Este estreito vinculo 

19 Como Orlando Gomes, em sua Introdução ao Direito Civil) lSa ed., Rio de Janei
ro, Forense, 2002, p. lS6. 

20 Assim Amoldo Wald, Direito Civil- Introdução e Parte Geral) 9a ed., São Paulo, 
Saraiva, 2002, p. 14S. 
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sumarização que delas faz cada autor que trata do tema, é distinta. 

Muitos separam-nas entre as que negam a existência da personalida

de e as que a afirmam. Outros as elencam conforme os critérios mais 

variados. Para estes, são poucas as principais teorias. Já aqueles acham 

que são elas tantas quantos os que desse tema trataram. 

(Continuação da nota 17) 

entre a pessoa e os seus membros exercia uma forte influência na determinação das 
relações patrimoniais, especialmente dado o conceito de propriedade barbárico, 
segundo o qual não havia a contraposição romana entre a proprietas e o jus in re 
aliena. Assim, se a sociedade, como unidade, era proprietária do patrimônio, os 
sócios não eram deste excluídos como terceiros, mas tinham nele uma espécie de 
propriedade imperfeita. Doutro lado, na fundação, o direito germânico só vê o lado 
material: hospitais, conventos, etc. são propriedade do santo a que são dedicados. 
Estes princípios do direito germânico alteraram profundamente o conceito da 
pessoa colectiva na Idade Média. Os glosadores unificam os conceitos de universitas 
e societas. Segundo eles, "universitas nihil aliud est nisi singuli homines qui ibi sunt») 
e, por isso, agindo todos os sócios em forma corporativa, "universitas ipsa agit et 
potest delinquere etpuniri criminaliter)) afirmava Bártolo. Qualquer associação, por 
isso, podia adquirir a personalidade, não sendo necessário que esta fosse concedi
da a cada uma em especial, mas bastando que ela se conformasse com um princípio 
legal ou constitucional. 
Prosseguindo neste caminho, os glosadores procuram temperar o rigor do abso
luto princípio romano «quod universitatis est) non est singulorum))) afirmando, mas 
só para certos casos e não como regra geral, este outro: «quod est collegii) est 
singulorum))j e assim estabelecem: 1° - o direito de o sócio se retirar com a sua 
quota-parte; 2° - a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas dividas da socie
dade; 3° - a divisão do patrimônio entre os sócios, mas somente em caso de dis
solução. <<Quando dissolvitur universitas) diz Bártolo, res quae erant universitatis 
efficientur singulorum. » 

Os canonistas, porém, só em parte aceitaram a doutrina dos glosadores, e procu
raram conciliar o conceito rom,"- o conceito germânico, mas sobrepondo aquele 
a este. Mugellanus diz que «universitas) collegium) corpus) societas sunt quasi idem 
significantia)). Mas, este quasi é tudo; pois, nem glosadores, nem canonistas, equi
paravam em absoluto as universitates às societates. Pelo contrário, o preclaro Sinibaldo 
Dei Fieschi, - que depois foi o Papa Inocêncio IV - afirmou que "societas non 
est collegium per se) nisi aliter constituatur per Principem) vel senatus consulto) vel 
alio modo". Isto é, a personalidade jurídica que, no direito romano, era con
cedida exclusivamente às associações de interesse público, inclusive às 
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Por considerar que nenhum autor cuidou desse tema, inçado de 

tremendas dificuldades, de modo tão didático e inteligível quanto 

Ferrara, em sua magistral obra Le Persone Giuridiche) passamos a fa

zer, nos parágrafos que seguem, pouco mais que uma tradução 

sociedades comerciais, foi ampliada na Idade Média às associações de interesse 
privado, podendo estas adquiri-la, ou por concessão do soberano, ou por um 
senatus-consulto, ou estando organizadas segundo determinados preceitos legais) sen
do assim designadas todas por collegia approbata a lege. 
Este novo conceito da pessoa colectiva passou para os pós-glosadores. Baldo, um 
dos mais notáveis dentre eles, distingue também nitidamente asocietas singulorum 
da societas collegiata ou universorum) definindo: «universitas est hominum collectio in 
unum corpus mysticum et abstractive sumptum)~ e declarando que da primeira nascitur 
actio pro socio) ao passo que da segunda, «non oritur actio pro socio) quia tota societas 
fongiter vice unius personaeJJ

• 

Assim chegou a doutrina das pessoas colectivas à Idade Moderna; mas, tendo essa 
doutrina contribuído para a excessiva acumulação e imobilização de bens em poder 
das ordens religiosas e outras corporações e fundações pias, seguiu-se a repressão 
dos bens de mão-morta) sujeitando-se a constituição das novas pessoas colectivas a 
autorizações, fiscalizações e incapacidades. Daqui surgiu o novo aspecto do pro
blema: o da posição do Estado em face das associações e fundações. É o Estado 
quem cria as pessoas colectivas, ou, pelo contrário, elas nascem espontaneamente, 
limitando-se o Estado a dar-lhes uma veste jurídica? Deve o Estado adoptar um 
regime de liberdade ou um regime de concessão? ( ... ). 
Mas, à medida que as sociedades humanas entravam na fase industrial e com a grande 
indústria surgia o problema da responsabilidade civil das empresas pelos acidentes 
de trabalho; e, de outro lado, quando a democratização dos povos modernos e os 
novos fenômenos econômicos exigiram a progressiva intervenção do Estado e se 
chegou à concepção do Estado de direito) e, por causa das suas relações com os 
cidadãos, em matérias de direito privado, se atribuiu ao Estado a natureza de pes
soa moral à qual seria exigível até a responsabilidade civil pelos actos lesivos dos 
direitos dos particulares, o problema da personalidade colectiva tomou maior 
acuidade, provocando largos debates durante todo o século XIX. Foi, sobretudo, 
o aspecto político o que determinou os escritores a investigar o fundamento jurí
dico e cientifico da personalidade colectiva, não se contentando com aceitar a 
doutrina tal como as exigências práticas e a longa evolução histórica a produzi
ram" (Luiz da Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil em Comentário ao Códi
go Civil Português) 2a ed., P ed. brasileira, São Paulo, Max Limonad, 1956, vol. I, 
tomo II, pp. 899/904). 
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simplificada das palavras até agora insuperadas desse mestre penin

sular acerca do assunto.21 

Para explicar a origem e a concatenação das várias teorias so

bre a pessoa jurídica, lista Ferrara os seguintes pontos de partida 

teóricos: 

a) a pessoa é só a pessoa física, o homem, pessoa por excelência, 

dotado de vontade e de intelecto. As pessoas jurídicas, não sendo ho

mens, não passam de personagens fictícias criadas pela lei. É a teoria 

da ficção; 
b) melhor observando a realidade, constata-se que as assim ditas 

pessoas jurídicas não são outra coisa que patrimônios destinados a um 

objetivo. Eis a teoria do patrimônio afetado a um fim; 
c) não é verdade que só os homens são sujeitos de direito: ao lado 

deles existem verdadeiros organismos sociais ou entes coletivos re

ais, capazes de uma vontade própria e de ações, que revestem formas 

diversas da vida individual, e que por isso gozam de personalidade 

jurídica. Os organismos sociais, em paralelo aos humanos, são sujei

tos existentes que o Estado não faz mais que reconhecer e constatar. 

Sua personalidade é ínsita à realidade social. Assim, a teoria da reali
dade orgânica; 

d) partindo da mesma premissa, e tendo firme que não apenas 

os homens são sujeitos de direito, procura-se por qual razão o homem 

mesmo é reconhecido como sujeito jurídico, e o porquê de ele ter 

obtido o reconhecimento da personalidade. O objetivo é dominado pela 

preocupação de fazer das pessoas jurídicas entes similares aos homens, 

paralelos e correspondentes a esses. Mas qual é o elemento essencial 

que acarreta a personalidade? Respostas várias. O homem é sujeito 

porque é capaz de vontade, porque é centro de interesses, porque é 

21 O trecho por nós adiante adaptado está às pp. 19/39 do já citado Le Persone 
GiuridicheJ reimpr. da 2a ed., Turim, Unione Tipografico-editrice Torinese, 1958. 
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ao mesmo tempo uma coisa e outra. E então são pessoas jurídicas todos 

os organismos e grupos sociais capazes de vontade, todas as institui

ções, de cujo engenho resulta um ente capaz de vontade, e que perse
gue interesses coletivos (corrente muito seguida pelos publicistas ita

lianos, na trilha de Jellinek, Bernatzik, Michaud); 

e) as pessoas jurídicas se reduzem sempre aos homens, sejam os 

associados, os administradores ou os destinatários; mas sujeitos são 

sempre as pessoas físicas. Trata-se da teoria individualísticay com 

Jhering à frente; 

f) é errôneo todo paralelismo entre pessoas físicas e jurídicas. As 

pessoas jurídicas não são entes viventes com vontade natural, mas 

sujeitos pensados, ofícios personalizados. As pessoas jurídicas não 

passam de instituições, estabelecimentos, organizações para o 

adimplemento de um serviço público ou privado. Essa é a teoria da 

instituição . 

Nesse esquema se enquadrariam todas as várias teorias,22 que o 

mestre peninsular analisa criticamente. 

22 Em nota à tradução espanhola de Enneccerus que consultamos, o conjunto de 
linhas teóricas a propósito da natureza jurídica das pessoas incorpóreas está assim 
agrupado: 
1. Segundo a teoria da ficção (Savigny, Puchta, WINDSCHEID) a pessoa jurídica 
se baseia numa invenção. É unicamente uma pessoa representada (um homem 
pensado), que satisfaz a necessidade da técnica jurídica de poder empregar o con
ceito de direito subjetivo mesmo onde não se trate dos direitos de um indivíduo. 
2. Segundo a teoria orgdnica (iniciada por BESELER, desenvolvida plena
mente por Gierke, e à qual aderem também, naquilo que mais importa, 
Zitelmann, Regelsberger e outros), a pessoa jurídica é uma pessoa coletiva 
("personalidade de união"), uma pessoa real com uma vontade coletiva real. 
Com isso confunde-se a representação metafórica com a coisa mesma; a pessoa ju
rídica não é um organismo. Quando se constitui um clube de xadrez e se faz a 
inscrição dele no registro de próprio, não nasce nenhum ser vivo. Cf., contra 
a teoria orgânica, Enneccerus, § 29, nO 6, Hülder, p. 42 ss.; Binder, 
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A teoria da ficção tem origem remota, ressai da doutrina 

canonística, a qual agudamente observava que o ente ou instituição é 
um corpus mysticum) um ente ideal. Essa teoria espiritualista domina 

p. 17 ss. e Jellinek p. 38: "introduzir na ciência do direito o conceito de organismo 
significa incorrer no erro que condena a teoria do conhecimento de atribuir ao mundo 
jurídico a mesma realidade do mundo exterior". A teoria da realidade técnica, defen
dida na França por Michaud, Saleilles, Gény Colin-Capitant evita os exageros da 
teoria orgânica, mas dista muito pouco dela. Enquanto Savigny cria uma espécie 
de ser humano de faz-de-conta, e Gierke admite a existência real de um ser vivo, 
outras teorias adscrevem os chamados direitos das pessoas jurídicas a pessoas natu
rais reais, fazendo isso de diversas maneiras. 
3. Segundo Jhering (teoria do destinatário), esses direitos são, em verdade, do con
junto dos membros (nas corporações) ou aos destinatários dos benefícios (nas 
fundações) das pessoas jurídicas, e Meurer quer precisar essas idéias no sentido de 
"que a totalidade dos membros da corporação e dos destinatários da fundação) presentes 
e futuros) é pensada como unidade" e considerada como sujeito de direito. Conside
ra-se, pois, como sujeito de direito a uma pluralidade de homens (quer se pense 
nela como tal pluralidade, quer se pense nela como unidade, como Meurer). Mas 
com isso desaparece precisamente o fator essencial da pessoa jurídica, a ordenação 
do fim. O Estado não é só uma multidão (pensada como unidade). Na fundação 
não existe em absoluto a união daqueles aos quais a fundação favorece. Ademais, 
que os destinatários da fundação sejam os verdadeiros titulares dos direitos dela é 
uma tese impossível de provar na prática através de qualquer dos princípios jurí
dicos aplicáveis à fundação, e o mesmo pode-se dizer, mutatis mutandis) quanto à 
corporação. A tese de Jhering se aproxima da teoria da propriedade coletiva repre
sentada, na França, por Planiol e Berthélemy e, na Holanda, por Molengraaf. Os 
membros, em seu conjunto e não individualmente, são sujeitos dos direitos e deve
res: "a personalidade moral não ~ em resumo) mais que um meio de explicar as regras da 
propriedade coletiva". Aqui falta uma clara delimitação a respeito da sociedade (gesamte 
Hand) comunhão, no original), a fundação fica sem explicação, e o mesmo se pode 
dizer quanto aos direitos de personalidade do ente coletivo. 
4. Em contraposição a Jhering, considera Hülder (teoria do ofício) que os verda
deiros sujeitos de direito não são os destinatários, e sim os que possuem a facul
dade de dispor. Entende que os direitos da associação egoísta são dos membros, 
e considera essa associação como uma sociedade, que só tem a particularidade de 
que os membros respondem somente com o patrimônio da associação 
(patrimônio da sociedade). Nas associações altruístas (que Hülder erroneamen
te pretende tratar em sua totalidade como de direito público) além do 
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incontrastada pelos séculos, até a metade do século XIX na Alema
nha, França e Itália, e é sempre dominante, até hoje, no direito inglês. 

Possui uma formulação clássica em Savigny: "Todo homem) e o homem 
apenas) é capaz de direito. M.as o sistema positivo pode modificar esse prin-

Estado, municípios, etc., finalmente nas fundações, segundo H61der, só há direi
tos públicos que são dos administradores como direitos de ofício (e portanto não 
como direitos privados, propriedade, etc.). De modo parecido, Binder, que, ape
sar de discrepar de H6lder, considera também possíveis direitos que são de uma 
pluralidade de pessoas, e distingue as corporações da sociedade pela só circunstân
cia de que as primeiras são independentes da mudança de membros. O ponto de 
vista de ambos descansa, em essência, sobre a tese rechaçada em Enneccerus (§ 76 
nO 1 b) de que o tutor ou o representante das corporações (públicas) é o verda
deiro titular. Ademais, não está de acordo nem com a concepção geral nem com 
numerosas disposições do c.c. 
5. Em contraste com todas essas teorias, entende Brinz (teoria do patrimônio desti
nado a um fim) que os direitos das pessoas jurídicas não pertencem, em rigor, a 
ninguém, mas sim só pertencem "para" um fim, isto é, estão afetos a este. Substitui 
a pessoa jurídica pela tese do patrimônio afetado a um fim. Mas, como já Enneccerus 
assinalou nas edições anteriores e foi exposto depois com mais detalhes por Schwarz, 
com isso no fundo se declara que o conceito do direito subjetivo como poder 
jurídico não combina com os chamados direitos da pessoa jurídica, tratando-se, 
mais propriamente, de uma simples vinculação de bens (ou de pessoas) a esse fim 
(cf. Enneccerus, § 65 lU). Agora, Brinz mantém o conceito de poder quanto aos 
direitos das pessoas naturais, explicando em contrapartida os direitos da pessoa 
jurídica como direitos de outra natureza, que só se designam com o nome corren
te para os direitos pessoais, enquanto Sschwarz (mais conseqüente e mais radical) 
rechaça totalmente o conceito de poder dos direitos, considerando também os 
direitos das pessoas naturais como simples vinculações para os fins da pessoa sin
gular. É parecida a doutrina de Duguit. 
6. O ponto de vista desenvolvido no texto de Enneccerus, que pode qualificar-se 
de teoria da personificação do fim, pretende reunir as idéias contidas nas demais 
teorias, especialmente na orginica, na do patrimônio destinado a um fim e na 
teoria da ficção, e evitar os defeitos delas. Parte de que, sem uma profunda e 
radical transformação do modo de formular todo nosso direito, não cabe pres
cindir do conceito do direito subjetivo como poder jurídico (pensado), con
ceito adequado para os direitos das pessoas naturais (Enneccerus, § 65). Esse 
conceito não combina com os direitos das pessoas jurídicas que são somente 
vinculações a um fim. Mas estas são tratadas por analogia dos direitos subjetivos) 
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cípioy ou negando a capacidade Jurídica aos homens) como fazia com os es
cravos) ou estendendo-a aos entes que não são homens) como faz com as 
pessoas Jurídicas. A capacidade Jurídica pode ser estendida a suJeitos arti
ficialmente criados) por simples ficção. Mas essa capacidade artificial é cri
ada só para os efeitos patrimoniais. Por isso pessoa Jurídica é todo suJeito 
criado artificialmente pela lei para haver um patrimônio. Esses entes) sen
do simples ficções da lei) são naturalmente incapazes de querer e de agi'!; e 
têm necessidade de perpétua representação) à semelhança dos incapazes." 
Mas o que se personifica? Unge r diz: '~pessoa Jurídica é criação do 
nada." Mas a maioria dos autores concorda em que nas corporações 

o substrato é dado pela universitas personarum) e nas fundações pela 

universitas bonorum. Como quer que seja, a criação é obra do direito 

positivo, só o legislador tem o poder de atribuir a capacidade jurídica. 

O mérito dessa teoria está na sua simplicidade e rigor lógico, e 

não no relevo dado a que a pessoa jurídica é um sujeito ideal, criado 

pela lei. Mas a concepção é defeituosa, seja pela angústia da fórmula, 

que restringe a capacidade às meras relações patrimoniais, seja pela 

operando-se a analogia em virtude de se considerar que a organização criada para 
a consecução do fim (e que, como tudo o que pertence ao direito, é meramente 
pensada) é um suJeito de direito e de vontade e que a vontade dos administradores 
constitucionais (órgãos) é a vontade desse sujeito; portanto, na corporação é su
jeito a união de membros para o fim comum; na fundação, a instituição para o fim 
determinado. É completamente indiferente que se queira vislumbrar nisso (como, 
por exemplo, HF p. 97 ss.) uma ficção e inclusive uma pluralidade de ficções. As 
ficções são remissões e nada mais (Enneccerus, § 65 II, parte final). Esta teoria se 
distingue da orginica (e, registre-se, frente a Oertmann) porque não considera a 
pessoa jurídica como ser vivo nem a vontade dos administradores como vontade 
real daquele ser vivo, e porque não vislumbra na fundação uma reunião de pesso
as. Mas ainda que, como parece indubitável, reconheça-se sempre mais e mais que 
tais imagens são só imagens, subsistirá o valor fundamental das investigações de 
Gierke sobre as pessoas jurídicas. 
(Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp et Martin Wolff, Tratado de Derecho Civil) 
trad. para o espanhol por Blas Pérez González e José Alguer, 10 t., Parte Geral, I, 2a 

ed., Barcelona, Bosch, 1953, pp. 421/423). 
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imperfeição técnica de considerar como ficção aquilo que é uma con

figuração técnica do fenômeno, tendo realidade jurídica, como toda 

outra figura no mundo jurídico. Entre os autores recentes se fala de 

um reflorescimento da teoria da ficção. Isso não nos espanta, porque 

a verdade freqüentemente se acha mais nas coisas ditas teorias 

ficcionistas, que nas coisas ditas teorias da realidade, que são imagens 

românticas de fantasia. 

A teoria do patrimônio afttado a um objetivo (Zweckvermagen), de 

Windscheid, Brinz, Demelius, Bolze aborda a questão de outro ângu

lo. Porque a ficção não cria nada, e imaginar um sujeito ficto não ser

ve para colmatar uma lacuna, é necessário reconhecer francamente que 

há patrimônios sem sujeitos, patrimônios impessoais, que têm a 

destinação de servir a um objetivo. As pessoas jurídicas não passam 

de formas de patrimônios afetados, que o homem, pelo instinto poé

tico de querer figuras semelhantes a si, considera como pessoas. Con

seqüentemente, não é preciso fazer uma distinção das pessoas, mas 

uma distinção dos patrimônios. Tal teoria foi acolhida e desenvolvida 

na Itália por Bonelli. Alguns autores foram além, porque disseram 

que o lugar do sujeito deve ser substituído pelo escopo jurídico 

(Schwarz). 

Essa linha, porém, é inaceitável. Não há possibilidade de re

conhecer-se patrimônios permanentemente sem sujeito. As pessoas 

jurídicas não podem ser consideradas como simples patrimônios por

que podem nascer e existir mesmo antes que exista um patrimônio, 

tendo todavia a capacidade de adquiri-lo. Acresça-se que tal con

cepção deixa fora o lado dinâmico e funcional das pessoas jurídicas 

e não explica a capacidade delas de estender-se além da esfera eco

nômica. Além disso, adapta-se mal ao Estado e às pessoas de direi

to público. Decerto as pessoas jurídicas constituem centros de inte

resses (Karlowa), mas seu núcleo não exaure a personalidade, que 

é o meio técnico de concentração de qualquer sorte de direitos. 
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Segundo a teoria orgânica ou da realidade (Gierke e uma legião 

de ardentes apóstolos como Preuss Saleilles, Hauriou, Valery, Giorgi, 

Fadda e Bensa, Chironi e Abello, De Ruggiero, Eula, Chiarelli), o 

conceito de pessoa jurídica não coincide com o de homem, mas com 
o de sujeito de direito. Há sujeitos de direito que não são homens. A 

personalidade do homem refere-se ao indivíduo singular, mas ao lado 

dos indivíduos singulares há coletividades humanas que têm urna indi

vidualidade própria. Ao lado das pessoas individuais há as pessoas co
letivasy organismos sociais~ que surgem ou por fato histórico natural 

ou por agrupamento voluntário. Esses corpos sociais são realidades vi
ventes, dotados de uma vida autônoma. O direito positivo não cria 

esses organismos coletivos, mas os encontra na vida social, lhes cons
tata a existência, e lhes declara a subjetividade jurídica. As pessoas 

jurídicas são entes reais, viventes e que perseguem escopos sociais. 

As associações não são urna ficção, mas uma realidade, têm uma vida 

orgânica, uma vontade própria. Assim o Estado, as comunas e co

munidades, as corporações de artes e profissões, os consórcios, as 

empresas industriais, as associações científicas, de caridade e infi

nitas outras. Esses grupos coletivos formam uma unidade, uma 

pessoa coletiva real~ composta de homens reunidos organizados e ten

dentes à consecução de fins transcendentes à existência dos indiví
duos singulares. Esses todos coletivos são organismos sociais, do

tados, a par do homem, de uma própria potestade de vontade, e 

conseqüentemente capacidade de serem sujeitos de direito. São uni

dades corporais-espirituais de vida. O reconhecimento do Estado 

não é mais que a constatação dessa unidade coletiva social, dessa 

nova personalidade. 
Essa teoria fascinante teve um sucesso clamoroso na Alema

nha, na França e na Itália, e foi largamente seguida pelos 

publicistas. Mas ela se apresenta como uma figuração artística de 
fantasia, segundo Ferrara, que a combate vivamente, como se nota 

a segmr. 
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Que as associações e organizações humanas sejam realidade, nin

guém o nega, nem nunca negou; mas em que consiste essa realidade? 
Consiste no agrupamento e ordenação dos homens, que perseguem 

juntos um objetivo, que cooperam com suas vontades e com meios 

patrimoniais a consegui-lo. A realidade é dada por esse complexo de 

indivíduos associados ou ordenados que agem para a consecução do 
fim. Estes agrupamentos, realisticamente considerados, não são ou

tra coisa que pluralidades de indivíduos, não uma unidade. 
Se se fala de unidade, é só por um procedimento intelectual de 

síntese, por força de abstração; mas a realidade é sempre aquela de 

uma coletividade de pessoas, reunidas ou sucessivas. E então definir 

esses agrupamentos como corpos sociais, organismos sociais, pesso

as coletivas, não pode ter outro valor senão aquele de uma brilhante 

metáfora, pois que essas coletividades não têm nem corpo nem espírito. 

A associação não faz nascer por encanto um ente novo, com cons

ciência e vontade próprias, diversas daquelas dos associados. Não exis

te um eu coletivo distinto da totalidade dos eus individuais. Falta um 

substrato orgânico, que seja a sede ou a base de uma vida psíquica 
coletiva independente, falta um centro superior de memória e de per

cepção, de sentimento e de vontade. O ente coletivo não é outra coisa 

que a coletividade dos indivíduos, entre os quais correm as relações 
psíquicas ou se determinam as influências espirituais. Mas um ente 

misterioso, de uma vida sobrenatural, composto de homens, não existe. 

É certo que há teorias sociológicas que falam desses organismos soci

ais como de uma espécie nova da escala zoológica, mas elas são frutos 

de acesa fantasia. Muitos escritores crêem haver dito tudo quando 
pronunciam a fórmula sacramental de unidade orgânica, enquanto 

essas palavras não dizem nada, porque uma tal designação é vazia de 

conteúdo. O que significa de fato que uma coletividade é uma unida

de orgânica? Se se quer exprimir com isso que a coletividade é inti
mamente organizada com poderes e competências entre os associa

dos, de modo que lhe resulte simplificado o desenvolvimento de vida, 
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isso diz respeito ao seu funcionamento, mas não torna a coletividade 

uma unidade em sentido material ou fisiológico, ou orgânico. Daí que 

a teoria orgânica se distrai com metáforas, e acredita ter atingido a 
verdade, servindo-se de paradoxos. O paradoxo central de toda essa 

teoria está na suposição gratuita de que o ente coletivo teria uma von

tade própria. Mas uma vontade não se pode ter, a não ser em sentido 
psicológico. Ora, só os homens têm uma vontade, não seres extra

humanos, assim ditos sociais. Decerto as vontades dos indivíduos sin

gulares associados, reagindo e combinando-se entre si, modificando

se, sofrendo atrações, influências e interferências, de modo que o 

resultado do querer complexivo dos associados é diferente, no con

teúdo, do querer inicial dos indivíduos singulares; mas não se cria com 

isso uma vontade diversa, atribuível a um ente misterioso que paira 

sobre todos e que a todos permeia. 

Ferrara adere à observação de Bernatzik, segundo o qual "atri
buir um querer em sentido psicológico a um ente coletivo é uma idéia 

mística, o efeito de uma confusão entre problemas filosóficos e fór

mulas jurídicas." A vontade, então, é umftnômeno humanoy que não 

pode ser referido a um ente coletivo invisível. É certo que o direito 

objetivo pode estatuir que os efeitos de certos atos de vontade dos 

homens se projetam sobre o grupo dos associados, e se pode tam
bém dizer, como forma de abreviação lingüística, que em tal caso é 

o grupo como tal que quer, mas não se deve permutar essa aparên

cia pela realidade, e crer realmente que exista uma personalidade 
coletiva que tenha vontade. São sempre os associados ou os admi

nistradores que querem e agem, não é uma vontade mística que 

promana de um ente superior. 

Uma vontade geral do ente coletivo deveria existir independen

temente dos processos psíquicos que constituem as vontades indivi
duais, mas ao invés é sempre a síntese destas vontades. A vontade é 
sempre de homensy e só nos homens é concebível. De fato, a vontade é 

um fenômeno psíquico, que é o resultado final de outros e mais com-
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plexos processos espirituais, e depende dos instintos, da inteligência, 

da reflexão, da memória. Mas como se pode falar, nesse sentido, de 

vontade do ente coletivo, sem navegar a plena vela no mar da ficção? 

Então todo artifício admirável construído pelo descobridor do orga

nismo social - Gierke, que aqui está na berlinda - cai como um castelo 
de ilusões. Reais são os homens e sua obra. 

Mas nessa teoria há, para o grande jurista italiano, um outro erro 

imanente: a substituição dos agrupamentos sociais pela pessoa jurídi

ca. As duas noções não são equivalentes. Não basta constatar que exis

tem entes sociais, unidades orgânicas, para concluir que delas derivam 

as pessoas jurídicas. Para a existência da pessoa jurídica, concorre ain

da a varinha mágica do legislador, a intervenção constitutiva do Esta

do. Sem o reconhecimento, todas essas organizações sociais serão re

ais o quanto se queira, mas não serão pessoas jurídicas. 

E portanto, é errôneo dizer que o Estado se limita a fazer uma 

obra de constatação, de certificação, quase a redigir o ato de nascimento 

de um ente social, porque o Estado pode refutar-se a essa intervenção 

e o organismo permanecer como mero fenômeno social, fora do mundo 

jurídico. Daí que o organismo social, para se tornar organismo jurídi

co precisa de uma crisma, de um artífice que o plasme, que o cunhe e 

o transforme em ente jurídico. Os sujeitos não preexistem, mas nas

cem só com a intervenção estatal. Por isso, a teoria orgânica ou 

sociológica se refere sempre ao substrato da pessoa jurídica e substi

tuem esse substrato pela personalidade. Ao contrário, para que uma 

pluralidade de indivíduos coexistentes ou sucessivos se transforme em 

um ente unitário, abstrato, é indispensável a intervenção criativa da 

ordem jurídica. É essa profunda revolução jurídica que foge à atenção 

dos sequazes dessa corrente e que vem só terminologicamente mas

carada com a denominação de pessoa coletiva. Uma pessoa coletiva 

como centro unitário de patrimônio e responsabilidade não existe e 

não pode existir na vida jurídica sem prévio reconhecimento do Esta

do. De outra parte, o Estado freqüentemente cria ex novo o ente jurí-
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dico, antes mesmo que seja constituída qualquer organização ou ad

ministração, antes mesmo que seja posta em ação qualquer estrutura 

produtiva de vontade. O que demonstra que um ente jurídico pode 
nascer, tornar-se feixe de relações jurídicas, ter capacidade, sem que 

exista ainda pessoa coletiva ou organização alguma, a qual virá só em 

tempo posterior a se constituir a serviço daquele ente, que no entanto 
já está afirmado no mundo jurídico com seu direito de viver. 

Mas a organização capaz de produzir uma vontade única, como 

não é contemporânea nem indispensável para o surgir da pessoa jurí

dica, também não é indicativo para demonstrar a existência de uma 

tal pessoa, até porque há muitos colégios e organizações de interes

ses que não são pessoas jurídicas, muito embora possam desenvolver 
uma vontade coletiva, do condomínio ao conselho de família, do 

colegiado de magistrados à massa falida. Daí que a vontade não está 

na base da personalidade, e é estéril o esforço de conceber a coletivi
dade como superorganismo volitivo. 

Em conclusão, a teoria da pessoa coletiva real se reduz à imagi
nação de uma entidade fantástica, sobre-humana, em que se quis in

serir e transfundir a personalidade vivente dos associados. 

De resto, não dizia Gierke que os associados destacam um peda

ço de sua personalidade para formar a pessoa coletiva, e não é um lugar 

comum dizer que os associados constituem a célula ou o órgão da 

associação? Que em tudo isso possa se encontrar uma imagem plásti

ca para reproduzir, com vivacidade, certas relações e posições dos in
divíduos na vida corporativa, pode-se bem consentir, mas é difícil sus

tentar a sério que a coletividade seja uma espécie monstruosa de 

organismo composto, e que o conselho de administração e o diretor 
de uma corporação sejam o cérebro, o braço e a mão desse novo ente 

antropomorfizado. 

Há, ainda, como derivação da concepção realística, a teoria do di

reito subjetivo. Sem cair nos exageros da teoria orgânica, mas muito 

próximos dos seus pressupostos, muitos autores procuram encontrar 
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o conceito de pessoa jurídica no de direito subjetivo. Se uma pessoa 

jurídica significa sujeito de direito, é necessário ver antes de tudo em 

que consiste o direito subjetivo, visto que dessa noção se pode dessumir 
quais são os elementos de que se constitui a pessoa jurídica. 

Segundo a teoria tradicional, o direito subjetivo é concebido como 

um poder de vontade e por isso sujeito de direito é todo ente capaz de 
querer (ter vontade). Antes, daqui sai uma teoria especulativa 

voluntarística, que eleva a sujeito jurídico a própria vontade na sua 
existência abstrata (Zitelmann, Meurer, Chiarelli, Perticone, 

Gorovtseff; como uma pequena variação racionalística filosófica, 

Binder, Schünfeld e Larenz). Mas, segundo uma nova corrente, o di

reito subjetivo não é simples poder de vontade, porque não se quer 
abstratamente, mas se quer sempre alguma coisa, e esta qualquer coisa 

é o que serve aos objetivos humanos, é então um bem ou um interes

se. Por isso, direito subjetivo é um poder de vontade dirigido a um inte
resse: a vontade serve para realizar esse interesse. Disso se dessume 

que, onde quer que se encontre um portador de vontade e de um in
teresse, tenha-se uma pessoa ou pessoa jurídica, seja homem ou cole

tividade humana, isso é indiferente. 

O titular do direito é o ente individual ou coletivo, cujo inte

resse é juridicamente garantido por meio do poder reconhecido a 

uma vontade de representá-lo ou de defendê-lo. As pessoas jurídi
cas não são senão entes portadores de interesses coletivos e per

manentes que possuem uma organização capaz de desenvolver uma 
vontade própria (Rosin, Bernatzik, Isay, Jellinek, Michaud, Roma

no, Alfredo Rocco). 

Com essa colocação a solução do problema não caminha um passo. 

Em primeiro lugar não é verdade que o ente individual ou coletivo é 
reconhecido como sujeito, porque capaz de vontade. Por esse critério 

os loucos não deveriam ser pessoas, nem poderiam existir entes jurí
dicos antes de seus órgãos diretivos. A vontade atém-se ao exercício 
do direito, não à titularidade. Por outro lado, a existência de interes-
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ses garantidos pela lei não basta para fazer individuar um sujeito como 

portador deles. O interesse é o núcleo do direito, mas não lhe consti

tui a essência. O direito subjetivo é a armadura do interesse, é o po

der jurídico que vai realizá-lo, é o ter à disposição a coação do Estado 

a serviço de sua própria vantagem. 

Como quer que seja esse problema, é certo que não se obtém desse 

critério quem é o titular desses interesses permanentes e dessas von

tades coletivas, e portanto não se descobre quem é pessoa jurídica: ou 

então é necessário admitir que todas as associações e organizações 

humanas são pessoas jurídicas, o que é um contraste com a realidade. 

Permanecem, pois, falsos os valores do reconhecimento conside

rado como declarativo, porque os entes coletivos não reconhecidos 

seriam pessoas jurídicas em potencial ou pessoas desconhecidas) entre 

as quais deveriam incluir-se até as associações ilícitas porque porta

dores, mesmo elas, de interesses coletivos e capazes de desenvolver 

uma vontade própria. Concluindo, a doutrina continua no paralelismo 

entre pessoa física e jurídica. A pessoa jurídica deve ser considerada 

como um ente similar ao homem e, visto que os homens são pessoas, 

por consistirem em centros de vontades e de interesses, assim como 

os entes coletivos ou institucionais são pessoas jurídicas por esse 

substrato substancial (independente do Estado, que não faz senão 

declarar essa realidade preexistente). 

Mas a teoria desse modo equivocada, não se dá conta da essência 

da personalidade, que é um puro produto da ordem jurídica, e não 

consegue explicar como esses grupos coletivos aparecem na ordem 

jurídica como entes únicos e ideais. 

Tem-se ainda as teorias individualísticas. Partindo do conceito se

gundo o qual o direito é um interesse juridicamente protegido, e que 

sujeito de direito é quem goza, não quem quer (quem tem vonta

de), Jhering sustentou que nas pessoas jurídicas os direitos aprovei

tam aos membros das associações e aos destinatários das fundações. 

Por isso, a pessoa jurídica é um sujeito aparente, que esconde os sujeitos 
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verdadeiros, os quais são sempre os homens. A pessoa jurídica não 

passa de um instrumento técnico necessário para corrigir a falta de de

terminação dos sujeitos. A pessoa jurídica não é senão um procedimento 
de simplificação de relações, um meio de separação do lado interno do 

lado externo. Tecnicamente, essa separação é operada pela criação de 

um ente artificial, no qual as relações se concentra, e que figura exter
namente como sujeito. Mas esse ente jurídico não é em realidade mais 

que uma máscara) um intermediário, um mecanismo que serve de 

veículo às relações da coletividade em direção ao exterior. Não é a 

pessoa jurídica quem tem direito. Quem os tem são os interessados 

que se acham por trás dela, como por trás de um biombo. A pessoa 

jurídica é o porta-voz deles. Assim a personificação não passa de uma 

forma de apropriação de um patrimônio aos interesses e aos fins de 

pessoas indeterminadas. 

Nessa direção, que é seguida mesmo por vários publicistas (Lingg, 

Guplovicz e outros), afirma-se que só os homens são reais, e querem 

e agem, e que a personificação nada mais é que um tratamento de sim

plificação, um expediente de construção jurídica. A esse sistema per

tencem Van Den Heuvel, o qual concebe a personalidade como um 

grupo de privilégios e de favores para as associações (também Mongin e 

Goedseels), Vareilles-Sommiéres, que fala de um regime personificante) 
constituído de um complexo especial de cláusulas, inserido no contra

to de associação, Meurer, que fala de um tratamento de unidade feito 

pela lei, para fazer funcionar melhor as corporações, Hólder, que diz 

que as pessoas jurídicas são feixes de ofícios aos quais é conexo um 
patrimônio) e sobre o qual têm direito os funcionários investidos de 

sua administração. São então patrimônios de ofício. Opinião afim sus

tenta Binder. 

Nessa corrente, segundo Ferrara, mistura-se o verdadeiro ao fal

so. Começando por Jhering, se é verdade que o direito existe sem

pre para a proteção de interesses humanos, não se pode daí deduzir 

que sujeito é quem goza, pois a titularidade pode servir para a pro-
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teção de interesses alheios. A noção de sujeito de direito é uma noção 

formal, que prescinde de qualquer capacidade de querer ou de gozar, 

da parte do titular. Portanto é errônea a ilação de considerar sujeito 
nas corporações os associados, pois o escopo por eles perseguido pode 

ser de natureza altruística, e mesmo quando a utilidade recaia sobre 

os membros, esses não podem ser considerados como co-proprietá

rios dos bens da associação. Errôneo é, pois, crer que o patrimônio 

das fundações pertença aos pobres, aos órfãos, aos doentes. Sobre a 

função da personalidade jurídica se exagera. É verdade que a perso

nificação é um tratamento unitário de relações, mas não se pode di

zer que isso seja um mecanismo artificial para mascarar o gozo 

dos que têm direito, quando a personificação é uma forma 

normativa de unificação de relações múltiplas e complexas em um 
centro jurídico. As outras teorias apresentam por várias fórmu

las os efeitos da personalidade, não lhe atinando com a essência. 

Essa corrente, porém, tem o mérito de ter proclamado que as 

pessoas jurídicas não são entes antropomórficos, parificáveis de 

modo algum ao homem, mas são formas jurídicas de ordenação 

de relações, e que em última análise esses ordenamentos servem 
aos homens e aproveitam aos homens. 

Para a teoria da instituição ou da organização) as pessoas jurídicas 
são organizações sociais para o conseguimento de um objetivo. Nu

merosos interesses humanos são comuns a um complexo mais ou 

menos grande de homens e podem ser satisfeitos só por uma coope
ração durável e ordenada entre estes. Por isso surgem associações e 

instituições, em uma palavra, organizações, para o conseguimento de 
tais escopos. Essas organizações não entes vivos, não têm vontade 

natural, mas nelas opera a vontade combinada de muitas pessoas. Ora, 

essas organizações são pensadas como sujeitos. Os escritores france
ses de direito administrativo falam de empresas, de estabelecimentos 
públicos, de serviços personalizados. O conceito de organização é 

porém concebido de modo muito variado entre os autores: ora como 
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um modo de pensar unitariamente vários elementos, ora como o pró
prio organismo institucional, isto é um complexo ou artifício ordena

do de pessoas e de bens que age para um fim, ora como o conjunto 

dos fundadores, dos administradores e dos beneficiários. Alguns 

consideram a instituição em si, como um ordenamento jurídico. As 

pessoas jurídicas não são mais um patrimônio destinado a um ob

jetivo, mas uma administração destinada a um objetivo (Hauriou, 

Saleilles, Enneccerus, Leonhard, Behrend, o. Mayer e outros). Mas 
nos últimos tempos, especialmente na França, o conceito de insti

tuição tem tido uma rica elaboração, especialmente no campo so

ciológico, transbordando, porém, para todos os campos, porque 

tudo vira instituição. Assim em Renard. Outros autores são mais 

moderados, como Delos e Clemens, mas estes falam das institui

ções como grupos sociais organizados, que têm uma individuali

dade e realidade social próprias, mas que não têm nada a ver com 
a personalidade jurídica. 

Deixando de lado essas últimas derivações sociológicas da insti

tuição, a teoria apresenta, em geral, um progresso na elaboração do 
pensamento jurídico, porque revela exatamente que é o substrato que 

se acha na base das pessoas jurídicas. Os entes morais, de caráter 

associativo ou institucional, apresentam-se como organizações para o 

conseguimento de uma finalidade. A antítese tradicional entre 

uníversitates personarum e bonorum fica superada, porque as duas for

mas estruturais podem resumir-se neste esquema comum: de orga
nizações voltadas a um objetivo. Mas a realidade jurídica ainda não se 

acresce de nada, porque: a) as mesmas organizações e associações 
podem se apresentar sem personalidade jurídica; e b) a personalida

de jurídica pode existir antes mesmo de que atue qualquer organiza

ção e arcabouço de vontade, que pode vir num segundo tempo quan

do o que é a pessoa jurídica deverá agir. A instituição diz respeito à 
pessoa jurídica em seu funcionamento, mas nada tem com sua exis

tência ideal. Por isso, a personalidade está em conexão com o 
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ordenamento jurídico, é um aspecto deste: é forma, e não substância, 

não ligada ou condicionada à existência de pressupostos extrajurídicos, 

pelos quais venha o Estado reconhecer centros autônomos de potestade 

jurídica. 

Encerra Ferrara seu magistral estudo com a sua própria concep

ção, que parte do conceito mesmo de pessoa. O termo pessoa tem um 

significado social e um significado jurídico. Na linguagem comum por 

pessoa se entende o homem, daí que a única pessoa é a física. Mesmo 

no sentido filosófico "pessoa" é o indivíduo humano, principalmente 

se se procura especulativamente distinguir-lhe as qualidades essenci

ais que o elevam a essa dignidade, e por isso a pessoa se concebe ora 

com o ente racional (substantia rationalis individua), ora como o su

jeito consciente, o eu) ora como o ente capaz de vontade, ora como a 

entidade ética e semelhantes. Mas no sentido jurídico a palavra "pes

soa" tem um significado técnico, e quer dizer sujeito de direito. 

Personam habere) sustinere) genere em direito romano significava 

sustentar uma parte jurídica (vide 1. 34, D., de adquiro rerum dominio) 

41, 1: hereditas non heredis personam) sed defuncti sustinet), uma hlll

ção, um rôle na cena do direito. Mais tarde a palavra "pessoa" de status 

ou qualidade passou a aplicar-se ao ente que revestia aquela posição 

jurídica, e serviu para indicar o sujeito da veste jurídica, isto é, o titu

lar do direito. E porque, quase sempre, esse sujeito era o homem, 

pessoa tornou-se sinônimo de indivíduo humano. Mas uma vez preci

sado o conceito técnico de pessoa, deve-se evitar essa troca. Persona

lidade nada mais significa que subjetividade, capacidade jurídica. Pes

soa é quem é investido de direitos e de obrigações, quem é ponto de 

referência de direitos e de deveres no ordenamento jurídico. A perso

nalidade, portanto, é uma categoria jurídica que de per si não implica 

nenhuma condição de corporalidade ou espiritualidade do investido, 

é uma situação jurídica, um status. E pessoa é o ponto ideal de ligação 

dessa esfera jurídica., o ponto de referência da capacidade, o centro 

da potestade jurídica. Naturalmente é a força normativa do Estado 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 40) 335 

que pode criar essa nova unidade jurídica, essa nova grandeza do 

mundo jurídico. 

Se a personalidade, então, é um produto do ordenamento jurídi

co, também a personalidade do homem deriva do direito do Estado,23 

e de resto a história ensina que a alguns homens foi freqüentemente 

negada, ou suprimida, ou mutilada a personalidade (os escravos, os 

judeus, os pertencentes às ordens monásticas, os condenados à pena 

capital). De outro lado, se o Estado eleva a sujeitos de direito os ho

mens, não lhe é obstáculo algum atribuir igualmente a subjetividade 

jurídica também a entes não humanos, a figuras do intelecto, a enti

dades ideais. 

Alguns juristas, como Kohler, ressaltaram que o Estado poderia 

elevar a sujeito de direito uma cifra, uma data, animais, plantas, a di

vindade, e se observa que o procedimento da personificação não é mais 

que um tratamento abreviado para recolher um complexo de relações 

jurídicas em um ponto comum de referência, em um ponto final de 

imputação subjetiva de relações. Por outro lado, não é necessário exa

gerar sobre a importância desse procedimento, e sobretudo não se deve 

23 Ferrara, nesse ponto, faz uma citação interessante, de Buckhard, em Zur Lehre 
von der juristischen personen: "O homem pode dizer: Eu sou de carne e osso) e não uma 
simples sombra) se alguma coisa no mundo existe) certamente sou eu. Bem) tu és de 
carne e osso) tu podes) como homem) ser mais realidade que aparência) mas és tu carne 
e osso como sujeito jurídico? É uma qualidade necessária e inerente tua) como homem) 
que tu sejas sujeito de direito) ou tu és assim) senão unicamente e só por isso) porque os 
raios transfulgentes do ordenamento jurídico se refletiram sobre ti? És tudo como ho
mem eo ipso sujeito jurídico) ou tens tu a personalidade de ser sujeito unicamente e só 
porque o ordenamento jurídico te compreende no terreno das relações por ele regula
das? E se é assim) é a ordem jurídica que decide se tu podes ser sujeito ou não) e que de 
homem te eleva a pessoa." E recorda que em sua Teoria delle Persone Giuridiche havia 
ele também escrito: ''A subjetividade não é ínsita ao homem) não é uma qualidade 
aderente ao indivíduo) mas é uma relação ideal) que sem o ordenamento jurídico é 
inconcebível. Antes de uma organização estatal) o homem não é pessoa" (Francesco 
Ferrara, Le Persone Giuridiche) reimpr. da 2a ed., Turim, Unione Tipografico
editrice Torinese, 1958, p. 33). 
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desconhecer a finalidade dele. Se ninguém se opõe, do lado formal, a 

que a personalidade, corno emanação do direito objetivo, possa ser 

conexa a entes não humanos, resta porém ver quanto isso é compatí

vel e congruente com os frns do ordenamento jurídico. Agora, não se 

nega que a ordem jurídica existe corno um produto da vida social, corno 

ordenamento coativo das relações entre homens. Omne jus homin-um 
causa constitutum est. Por isso o fim do direito é sempre a realização 

de interesses humanos. Não se pode conceber a ordem jurídica corno 

um destino que incumba à humanidade, e caprichosamente lhe dirija 

a sorte: a ordem jurídica é norma da convivência humana, é um pro

duto do espírito humano, e por isso tem sempre por objeto a prote

ção de interesses humanos. Isto vale de um lado para temperar a oni

potência formal do direito e de outro para explicar corno em outros 

tempos e em diversos graus de cultura a capacidade de ter direitos fosse 

atribuída a entes extra-humanos. Nesses fenômenos aparentemente 
anômalos deve sempre se reconhecer a realização de interesses soci

ais ou religiosos, ou filantrópicos ou estéticos: o direito se serve da 

personalidade corno de um meio de atuação dos interesses dos homens. 

O homem é sempre o ponto central do direito, e é só para ordenar 

relações humanas que o direito existe. Por isso é que todo instituto 

jurídico deve ter sempre corno causa imediata ou remota o interesse 

dos homens, e a esse princípio não foge o instituto da personalidade. 

A ordem jurídica é decerto o árbitro que concede direitos e obriga

ções até a não-homens, mas o objetivo desse procedimento não deve 
enganar, porque é sempre aquele de favorecer o realizar interesses 

humanos: a personalidade não pode ser senão uma forma para alcan

çar mais adequadamente escopos sociais. 
Por isso também as pessoas jurídicas servem a realizar interes

ses humanos, e têm por substrato organizações de homens, que per

seguem tais interesses. Mas a personalidade não é urna ficção, urna 
máscara, um processo artificial, urna construção especulativa, e sim 

urna forma jurídica. A personalidade é um modo de regulação) um pro-
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cedimento de unificação) a configuração legal que certos fenômenos de 

associação ou de organização recebem do direito objetivo. É um pro

duto da ordem jurídica. É vã a tentativa de procurar atrás da pessoa 

jurídica um qualquer ente ou organismo volitivo, social ou psicológi

co, que a lei seja obrigada a reconhecer como tal. Detrás da pessoa 
jurídica não há senão as associações ou instituições sociais. A perso

nalidade jurídica é a veste jurídica com a qual esses grupos de homens 

ou estabelecimentos se apresentam na vida do direito, é a configura
ção legal que eles recebem por participar do comércio jurídico. A per

sonalidade é uma impressão jurídica que vem de fora sobrepor-se a essas 

formas associativas ou de organização, e que pode ser dosada em 

medida diversa, que pode variar ou mudar: mas o substrato, a maté

ria bruta cunhada por esse selo jurídico é sempre formada pela cole

tividade ou por organizações sociais. 

Por isso é que, para o grande civilista peninsular, não há nenhu

ma diferença intrlnseca na estrutura entre associações ou instituições 

reconhecidas ou não reconhecidas, porque o conteúdo substancial de 

ambas é idêntico, apenas o reconhecimento tem por efeito atribuir a 

essa pluralidade mutável ou sucessiva de pessoas a forma mais ade

quada de unidade jurldica) de centro ideal de uma esftra jurldica. 
Alguns dizem: se a personalidade é uma forma jurídica,persona

lidade e pessoa são a mesma coisa: são termos equivalentes (J ellinek, 

Kelsen, Maiorca). Por isso deve-se chegar a uma solução mais radical 

do problema, enquanto a pessoa jurídica de um ente subjacente, mas 

essa mesma e pura forma é o direito objetivo. Segundo Kelsen, pes

soa é uma expressão terminológica para indicar a unidade de um fei

xe de normas, é um parcial ordenamento jurídico. Maiorca diz que a 

pessoa jurídica resulta de um complexo de normas, é um centro jurí
dico de referência de normas) cujo conceito é dessumido por abstração 
pela ciência jurídica. 

Deve-se objetar, entretanto - pontifica Ferrara -, que, se a per

sonalidade é uma relação, a pessoa é o pólo dessa relação, o ponto ideal 
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de que é cabeça: e por isso não se pode confundir uma coisa com a 

outra. De outra parte, essas sutis especulações findam por volatilizar 

o conceito de pessoa jurídica, e a reduzi-lo a uma expressão 

terminológica. Sabemos bem que o ordenamento jurídico é um com

plexo de normas, e que a conduta humana, como todo fenômeno so

cial, adquire o caráter de juridicidade pela referência às normas, mas 

a atenção do jurista não deve se limitar a essa observação ao micros

cópio do engenho atômico normativo, mas ressair para uma visão 

complexiva do resultado, isto é, do ordenamento jurídico que deriva 

das relações da vida social. E então nós vemos essas normas encarna

das em verdadeiras figuras jurídicas) em institutos jurídicos: a obrigação, 

a hipoteca, a pessoa jurídica, das quais podem-se desenhar os traços 

gerais e a fisionomia. 

Deixando aos especuladores da teoria pura do direito suas inda

gações, o dever do jurista, para Ferrara, é outro, porque deve valori

zar a realidade normativa de um ponto de vista prático e funcional. 

Por isso persiste em reter que a personalidade jurídica seja uma for
ma jurídica que o Estado dá segundo sua livre apreciação àquelas en

tidades sociais que entende dignas dessa posição. Mas personalidade 

e pessoa não são a mesma coisa; uma é forma, a outra o ente mode

lado. Se o oleiro com hábeis mãos trabalhando a argila dá a essa a im

pressão de um vaso elegante, não se dirá que a forma e o vaso mode

lado são a mesma coisa. No nosso caso, o oleiro é o legislador, que 

encontrando organizações sociais as modela e plasma como entes 

únicos, dando-lhes uma individualidade jurídica própria. Mas nas pes

soas jurídicas a obra criativa do ordenamento jurídico é mais pene

trante e potente, porque a matéria bruta é especificada e reduzida à 

unidade jurídica. 

O que convém trazer à luz, porém, é que esse procedimento de 

unificação em um ente ideal não é um achado ou uma invenção da lei, 

um instrumento técnico do laboratório jurídico (Kuhlenbeck diz que 

a pessoa jurídica é como o parêntese na álgebra) um meio de simplifi-
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cação do cálculo). Não: o legislador encontrou essa forma rudimen

tar na vida, e não fez mais que seguir as pegadas da concepção social. 

O reconhecimento das pessoas jurídicas é a tradução jurídica de um 
fenômeno empírico: não o processo de uma meditada simplificação ju

rídica com escopos construtivos. 

Corresponde, em vez disso, a um procedimento do nosso pensa

mento de conceber já como unidade sintética certos grupos coletivos, 

prescindindo dos elementos individuais que o compõem (um punha

do de areia, um bosque) mesmo que esses elementos mudem conti

nuamente e se renovem (um rio, o corpo humano). Trata-se de sínte
ses ideaisy de modos de refiguração intelectual de uma pluralidade de 

elementos mutáveis e sucessivos. O mesmos ocorre por certas unida
des teleológicasy isto é, pluralidades de elementos que do ponto de vista 

da função e do objetivo se apresentam como um todo unitário (um 

maço de cartas de baralho, um rebanho). 

Agora, o mesmo procedimento de síntese se aplica às associações: 

complexos de homens reunidos para perseguir o mesmo fim vêm a 

unificar-se no nosso pensamento como entidades ideaisy persistentes e 

sempre a si iguais no tempo e no espaço. Pode-se atribuir a esses to

dos coletivos uma individualidade social, entenda-se que se trata sem

pre de um modo de ser dos indivíduos organizados para a obtenção 

do escopo, que é o cimento de coesão. O mesmo se diga sobre as or

ganizações que realizam uma obra (ex.: um hospital). O nosso pen

samento dá a esses entes ou obras unidade, dá corpo e figura indivi

dual. Trata-se, é certo, de unidades formais subjetivasy sintéticasy de 

refigurações plásticasy viventes na concepção prática social. Se essas 

entidades têm mesmo uma realidade intrínseca social é indiferente para 

a concepção jurídica, porque real quanto se queira a instituição social, 

essa se analisa sempre do ponto de vista jurídico como uma pluralidade 

de pessoas com multiplicidade de direitos. Portanto, não parece me

recida a reprovação que me fazem que a teoria normativa perde o 

contato com a realidade porque não se dá conta que essas entidades 
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correspondem à realidade. Ninguém o nega, salvo para entender-se 

sobre a substância desta; mas como quer que seja, da individualidade 

social dessa entidade não poderá nunca nascer uma real subjetivi
dade jurídica, e o problema que nos interessa é este, não aquele 

psicológico ou sociológico. 

Pois bem, o que faz o direito objetivo? Transforma essas 

refigurações plásticas em refigurações jurídicas, transforma a unida
de sintética em unidade Jurídica. E então a associação e o hospital se 

tornam pessoas, centros autônomos de direitos e de potestade jurídi
ca. Se do ponto de vista social a diferença não aparece, do ponto de 

vista jurídico as relações recebem uma transformação profunda. 

Pois que onde antes era pluralidade, agora há unidade, destacam
se direitos e obrigações da massa dos associados no novo ente que vem 

a absorvê-los em seu próprio centro jurídico. Com o reconhecimento 

da personalidade os direitos originários dos sócios desaparecem ab
sorvidos no ente unitário da associação: a universitas a partir daí se con

trapõe aos singuli) e se esses podem agir ainda na vida da corporação, 

é nos limites e por força da constituição do ente. Os associados não 

operam juridicamente como ex-proprietários, mas como membros da 
associação, para o objetivo e mediante as formas reconhecidas pelo 

estatuto. 

O mesmo acontece nas fundações. Esteja a obra organizada e em 

funcionamento, ou simplesmente fundada e ainda na idéia, o reconhe

cimento faz surgir um novo sujeito que se torna titular do patrimônio 
da fundação, capaz de novas aquisições e pronto a desenvolver sua força 

operosa na vida social. Tem-se então uma clara separação entre o 

substrato e a pessoa Jurídica. 
Mas as pessoas jurídicas se assentam sobre um substrato. Ainda 

que teoricamente o subJectum Juris possa estar ligado a um qualquer 
ente imaginário, é necessário não esquecer que o objetivo do direito é 
sempre o ordenamento dos interesses sociais, sejam presentes, sejam 

futuros. Por isso a personalidade não passa de uma configuração jurí-
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dica a serviço desses interesses, e a unificação não se opera senão em 

função e para a obtenção desses fins. Resulta daí uma simples 

constatação de fato que a atribuição da personalidade é dada pelo 
ordenamento jurídico a certas obras ou entes, como uma forma de 

potenciação da atividade deles. Essas entidades podem variar histori

camente, segundo as concepções do tempo e os fins da ordem jurídi

ca, podem ser materialisticamente ou espiritualmente concebidas, mas 

decerto estão na base das pessoas jurídicas. A personalidade jurídica 
não se liga ao nada, não se equilibra sobre o vazio. 

Arremata, conclusivamente, então, Ferrara: as pessoas jurídicas 

portanto são entes ideais~ que servem como formas jurídicas de unifica
ção e concentração de direitos~ obrigações e poderes~ para a persecução 

potenciada de interesses humanos~ e que por isso se conectam ou são 
destinadas a conectar-se àquelas instituições e obras adequadas à ob

tenção de tais fins. São, portanto, uma realidade~ não uma ficção. Mas, 
entenda-se, a realidade delas não é aquela dos sujeitos que se vêem 

ou se tocam, mas é puramente abstrata, ideal, como a de todos os 

institutos de direito. Realidade ideal jurídica, não realidade corporal 
sensível. 

O pensamento de Ferrara, assim apresentado, findou conduzin

do quase toda a doutrina contemporânea - é a teoria da realidade téc
nica~ a que praticamente todos os autores compulsados, especialmen

te os brasileiros, aderem. Alguma especulação ainda resta se o Código 

de 1916 chegaria a haver adotado a teoria da realidade O1;gânica~ na 
linha de Gierke, mas sua leitura atenta, e a consulta à obra de Beviláqua 

deixam claro que o realismo técnico foi o caminho escolhido, tanto 

então como agora. 
Dessa opção doutrinária extraem-se algumas conclusões, que 

podem ser assim resumidas: 

a) como a personalidade é um produto do ordenamento jurídico~ 
significa que ela é concessão exclusiva do Estado. Nunca os homens, 

com seus contratos ou com suas organizações de vontade podem, 
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sozinhos, fazer nascer uma pessoa jurídica: precisam sempre da in
tervenção do Estado através de seus órgãos e sua autoridade. Portanto, 

o reconhecimento estatal é o fator constitutivo da personalidade jurídica; 
b) porque a outorga da personalidade nada mais é senão conces

são de capacidade jurídicay essa capacidade pode ser mais ou menos 
amplay limitar-se ao direito privado, ou estender-se até a esfera do 

direito público; 

c) entes privados e públicos não têm, em verdade, uma estrutura 

intrínseca diversa: trata-se sempre apenas de uma questão de capaci

dade, o que explica porque um ente possa passar da categoria de pri

vado para público, conforme o momento histórico que o Estado acre

dite necessário assumi-lo em seu seio e imprimir-lhe caráter público, 
ou o contrário;24 

d) sendo a personalidade jurídica simples forma jurídica de auto
nomia que se imprime ao substrato, compreende-se como um mesmo 

ente possa indiferentemente mudar de posição se assim o ordena o 

Estado. Têm-se assim os fenômenos da incorporação e da 

desincorporação. Uma associação de fato, pelo reconhecimento, torna

se pessoa jurídica, ente reconhecido; já pela revogação do reconheci

mento, recai na posição de ente de fato. 

Sem qualquer pretensão, é possível, à luz disso tudo, conceituar 

pessoa jurídica como a unidade de pessoas naturais ou de patrimônio, 

destinada à consecução de determinados fins, reconhecida pelo 

ordenamento jurídico como sujeito de direitos e obrigações. 

No que tange a sua capacidade jurídica, embora seja freqüente a 

afirmação de que todas as pessoas jurídicas são plenamente capazes, 

isso é verdade em relação à sua capacidade de exercícioy ou de fato. Efe-

24 O Brasil, v.g., experimentou ambos os movimentos: o primeiro, nos "anos do mi
lagre", com a estatização; o segundo, na recente fase do chamado "neoliberalismo", 
com as privatizações. Isso corrobora afirmações doutrinárias feitas, entre outros, 
por Ferrara, há mais de meio século. 
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tivamente, em relação a esta, não se pode conceber uma pessoa jurí

dica incapaz, ou relativamente capaz, a precisar de representante ou 

assistente para a prática de atos jurídicos. 
Certo que as pessoas jurídicas têm representantes, mas estes não 

desempenham, em relação a elas, o mesmo papel que os represen

tantes ou assistentes dos incapazes exercem em relação a estes últi
mos. Aqui, a representação existe para suprir a vontade do represen

tado, por ser esta incompleta ou defeituosa. Em relação à pessoa 

jurídica a dita representação nada tem com isso. Ela existe para per

mitir que a vontade do ente - e obviamente não podemos falar em 

vontade da pessoa jurídica a não ser como metáfora, uma vez que não 

aceitamos a teoria da realidade orgânica - seja expressada, já que o 
ente, fisicamente, não existe, é ideal. O mais exato, aliás, seria cha

mar esta última forma de presentação (ato de tornar presente alguém 

que não pode estar realmente presente, porque é incorpóreo)y e não 

de representação (ato de tornar presente mais uma vez alguém que 

está presente, mas que não é dotado de capacidade para agir), como 

sempre pretendeu Pontes de Miranda.25 

No tocante à capacidade de direitoy ou de gOZOy das pessoas jurídi

cas, a coisa muda um pouco de figura. 
A propósito, cabe diferenciar capacidade de direito e personali

dade, conceitos que parte da doutrina estrangeira, por influência de 

Savigny, e quase toda a doutrina nacional costuma assimilar, esqueci

da das lições centenárias de Teixeira de Freitas. O colosso baiano faz 
a distinção, que não é ocioso recordar: "Capacidade de direito: não se 
entenda esta expressão no mesmo sentidoy em que a emprega Savigny. Para 
este escritor; que generalizara o Direito Romanoy capacidade de direito ~ 
e não poderia deixar de ser; o caráter distintivo dos seres humanos que aquele 

25 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, em diversas passagens, v.g., nos seus Co
mentdrias ao Código de Processo Civil) 2a ed., tomo I, Rio de Janeiro, Forense, 1979, 
p. 391. 
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Direito reputava pessoasy por contraposição aos que privava de personali
dade. Para nósy para a civilização atualy todo o homem26 é pessoa ( .. .). 

Quemy para distinguir a pessoa do que não é pessoay empregar a expressão 
- capacidade de direito - capacidade jurídicaJ como fazem os escritores 
de Direito Naturaly confondir-se-á a si mesmo e aos outros; ey ou cai1'á na 
teoria do status e capitis diminutio do Direito Romanoy ou não terá ter
minologia própria para exprimir a capacidade de direito das legislações 
modernas (. .. ) . 

... não há pessoa sem capacidade de direitoy por maior que fosse o 
número das proibições do Código. Desta maneira a capacidade de direito 

envolve sempre uma idéia relativay mesmo em cada pessoa dada) visto que 
todas as pessoas são capazes de direito quanto ao que o Código não lhes 
proíbe) e ao mesmo tempo incapazes de direito quanto ao que se lhes proíbe . 

... quando aos atos são diretamente proibidosy as pessoas são incapa

zes de direito; quando não são diretamente proibidosy mas há impedi
mento de praticá-los) as pessoas são incapazes de fato. Os pais não podem 
dispor em testamento além da sua terça;27 eis uma incapacidade de direi
toy havendo capacidade de fato. Os menores não podem comprar bensy mas 
por eles os pode comprar o tut01; autorizado pelo juiz: eis uma incapacida
de de fatoy havendo capacidade de direito. "28 

Nesse sentido, as pessoas jurídicas, em verdade, no dizer da mais 

autorizada doutrina, tanto estrangeira como nacional, não podem 

desenvolver outras faculdades senão aquelas que lhe são expressamente 

conferidas, ou pelo menos que não lhe sejam diretamente vedadas ou 

26 Sic) mas deveria ser "todo homem". 
27 Essa regra, obviamente, não é válida à luz do atual direito positivo. Mas o exemplo 

pode ser perfeitamente substituído, v.g., por: "ninguém pode dispor em testamento 
sobre a legítima de seus herdeiros necessários" (cf. art. 1.857, § 10, do vigente Código). 

28 Augusto Teixeira de Freitas, Código Civil- Esboço) vol. 1, Brasília, Ministério da 
Justiça - Fundação Universidade de Brasília, 1983, pp. 14/16. 
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não contrariem sua natureza, e que, enfim, sejam necessárias para a 

obtenção de seus objetivos. 

A partir do momento em que ganham personalidade (tema a 

que se vai retornar em comentários a artigos mais adiante), po
dem, evidentemente, as pessoas jurídicas dispor de todos direitos 

que não colidam com sua natureza. Têm direitos de personalidade 
(como se verá mais detalhadamente na passagem própria) à iden

tificação, ao nome, à liberdade, à existência, à boa reputação; di

reitos constitucionais e processuais, como o de ir a juízo e nele se 

defender; direitos civis, tais os de praticar, através de seus repre

sentantes ou órgãos, os atos jurídicos em geral, contratar, até mesmo 

herdar, e as respectivas obrigações. 
Entretanto, não podem, evidentemente, ostentar direitos refra

tários à sua própria condição, como os referentes a família, casamen

to, parentesco, filiação, nem aqueles de caráter político ou cívico que 
só aos cidadãos são admitidos, como votar, ser votado, exercer cargos 

ou funções públicas, etc. Enfim, estão sujeitos a vedações constitucio

nais (é preciso lembrar que o próprio Estado é pessoa jurídica; o Bra
sil, por exemplo, é proibido, pela própria Constituição, de fazer guer

ra de conquista), legais, estatutárias ou contratuais. As pessoas 

jurídicas estrangeiras, exempli gratia) não podem efetuar pesquisa ou 
lavra de recursos minerais ou aproveitamento de recursos hídricos, e 

as nacionais precisam de autorização ou concessão federal para tanto 

(Constituição, art. 176). 
Têm, portanto, as pessoas jurídicas, uma capacidade especializa

da em relação a seu fim. É o chamado princípio da especialidade.29 

29 No direito francês esse princípio foi muito desenvolvido, pelo temor das institui
ções de mão morta, que prejudicavam o comércio jurídico e foram banidas desde 
a Revolução Francesa. Registre-se que somente em 1901 a plena liberdade 
associativa voltou à França (tornaremos a este tema, mais à frente). Sobre tal 
principiologia, restritiva à capacidade das pessoas jurídicas, discorre Josserand: 'yt 

diferencia de las personas físicas que pueden ejercer su actividad en todas las direccionesJ 
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Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do texto do 

Código. 
Registre-se, antes de mais nada, que as disposições sobre pessoa 

jurídica, agora, não integram apenas um Capítulo, como no Código 

revogado (antigos arts. 14 a 30). Passaram a constituir um Título 

que no están destinadas a un objeto preciso) las personas morales - por lo menos la 
mayor parte de e!las - están constituidas para un objetivo determinado: comercial) 
político) filantrópico) religioso) caritativo) etc.; casi todas se encuentran de esa manera 
especializadas y giran en un círculo de! que no podrían evadir se: sólo tienen capacidad 
y sólo puede decirse que existen para la función que les ha sido asignada y que resulta 
de su misma naturaleza; no se concibiría que una obra de beneficencia se dedicase a 
comercia~ o que una sociedad de comercio se transformase en organización política; 
esta chocaría con e! principio de la especialidad) equivaldría a desviarse de su misión) a 
negar su personalidad: la sanción sería la nulidad de los actos realizados contraviniendo 
la regia de las especialidades. 
A veces la determinación de la esfera de actividad de una persona moral no deja de tener 
dificultades: por ejemplo) existe la duda de si una sociedad) particularmente una sociedad 
de comercio) time capacidad para aceptar una liberalidad hecha en su favor: ~no existe 
incompatibilidad entre el espíritu) la finalidad de determinada agrupación y la noción 
de! título gratuito) la cual nada time de comercial) ni de especulativo? La cuestión es 
muy discutida) y lo ha sido más todavía. Estas dificultades de aplicación no prueban) por 
otra parte) nada contra el mérito dei principio de la especialidad cuya exactitud está 
unánimemente reconocida" (Louis Josserand, Derecho Civil) tomo I, voi. I, trad. 
Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos Aires, EJEA, 1952, pp. 468/469). Cita 
ele, ademais, as limitações contidas no art. 6° da lei das associações, relativas aos 
bens que tais organizações podem adquirir, conforme o direito de seu país. 
Compulsando a atual redação de tal dispositivo, (conforme texto no sítio 
www.legifrance.gouv.fre/textecnsolide/AAEBG.htm). observa-se que, efetivamen
te, ainda hoje as redações são razoavelmente pesadas, verbis: 
''Article 6 (modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 IIJORF 22 septembre 
2000 en vigueur le ler janvier 2002). Toute association régulierement déclarée peut) 
sans aucune autorisation spéciale) ester en justice) recevoir des dons manuels ainsi que des 
dons d)établissements d)utilité publique) acquérir à titre onéreux) posséder et administre~ 
en dehors des subventions de I)Etat, des régions) des départements) des communes et de 
leurs établissements publics: 
10 Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été 
rédimées) ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros; 
20 Le local destiné à l)administration de Passociation et à la réunion de ses membresj 
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(atuais arts. 40 a 69) do Livro I - Das Pessoas, subdividido, por sua 

vez, em três Capítulos, o Capítulo I - Disposições Gerais (arts. 40 a 
52), o Capítulo II - Das Associações (arts. 53 a 61), e o Capítulo III 
- Das Fundações (arts. 62 a 69). 

3° Les immeubles strictement nécessaires à l)accomplissement du but qu)elle se pro pose. 
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l)assistance) la bienfaisance) la 
recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou 
testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d)Etat. 
Lorsqu)une association donnera au produit d)une libéralité une affectation différente 
de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à Faccepte'l; l)acte d)autorisation pourra 
être rapporté par décret en Conseil d)Etat." 
No direito alemão, Enneccerus explica que, além das relações jurídicas típicas 
da individualidade humana, as pessoas jurídicas podem sofrer limitações par
ticulares em razões de leis específicas federais ou mesmo estaduais, citando res
trições à aquisição de bens im6veis por parte de grêmios e sociedades de segu
ros, ou por pessoas jurídicas estrangeiras, ou podendo os atos respectivos estar 
sujeitos à aprovação estatal (Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp et Martin 
Wolff Tratado de Derecho Civil) trad. para o espanhol por Blas Pérez González 
e José Alguer, 10 t., Parte Geral, I, 2a ed., Barcelona, Bosch, 1953, pp. 434/ 
435). 
Cunha Gonçalves, falando sobre o direito português, explica: "Dentro do prin
cípio da especialidade do fim todas as pessoas colectivas têm capacidade civil; não as 
há incapazes por menoridade) demência etc. Contudo) essa capacidade não é plena; 
porque) em Portugal) com excepção das sociedades comerciais) todas as outras estão 
sujeitas) umas à tutela administrativa) nos termos dos arts. 418 e 420 do Cód. Ad
ministrativo de 1940) outras à fiscalização do Tribunal de Contas. 
Além disto) o art. 35 do Cód. Civil português estabelece limites quanto à aquisição de bens 
imóveis) que passam a ser designados por bens de mão morta, porque não circulam) ficam 
perpetuamente em poder daquelas pessoas) que) em regra) não morrem e não têm herdeiros. 
Com eftito) segundo o citado art. 35) as pessoas morais podem adquirir livremente os 
imóveis indispensáveis para o seu funcionamento) a titulo oneroso ou gratuito. Os outros 
imóveis podem ser adquiridos só a título gratuito) isto é) por doação e testamento) ou 
subsídio ou concessão do Estado) junta de província ou município) mas as pessoas colectivas 
ficam obrigadas a pagar ao Estado o imposto de transmissão ou sucessão por cada período 
de trinta anos) isto desde o Decreto-Lei nO 19.126 -solução por nós sugerida) emsubsti
tuição da venda obrigatória) no prazo de um ano) sendo o preço convertido em títulos da 
dívida pública) como era preceituada no antigo texto do mesmo artigo) venda que muito 
prejudicava as Misericórdias e os Asilos." 
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o dispositivo em comento, o art. 40, que corresponde essencial

mente ao art. 13 do Código de 1916 (houve ínfima alteração de uma 

vírgula, para dar ritmo mais contemporâneo ao texto), classifica as 

(Luiz da Cunha Gonçalves, Tratad.() de Direito Civil em Comentário ao Código Civil 
Português, 2a ed., 1 a ed. brasileira, São Paulo, Max Limonad, 1956, vol. I, tomo 
II, pp. 112/113). 
Necessário esclarecer, porém, que os dispositivos a que se refere esse autor são do 
Código Civil português revogado. No atual, as disposições são um tanto diferen
tes. Mas seu patrício J. Dias Marques, em suas Noções Elementares de Direito Civil, 
ed. Lisboa, 1977 - obra já escrita sob a égide da vigente codificação, mantém as 
linhas mestras da questão: ''À ampla capacidade de direito das pessoas colectiPas há que 
pÓt; no entanto, duas limitações de ordem geral. A primeira, resultante da própria na
tureza das coisas, refere-se àquelas relações que, como o casamento, a filiação ou a capa
cidade testamentária activa, pressupõem a existência dum organismo físico que seja seu 
suporte (art. 16(J' -2); a sf;!Junda vem a ser que as pessoas colectivas não podem ser sujeitos 
de relações jurídicas que não sejam «necessárias" ou quando menos «convenientes à pros
secução dos seus fins" (art. 160°-1). 
A estas limitações, comuns a todas as pessoas colectivas, acrescem ainda as que são 
específicas das que não têm fim lucrativo, enquanto se trata da aquisição e aliena
ção de imóveis. Em tal matéria, e salvo para as aquisições a título gratuito (art. 
161 °_1) sofrem tais pessoas de uma autêntica incapacidade de agir por isso que, 
para levar a cabo aquelas alienações ou aquisições, necessitam de autorização do 
Governo (art. 161°-2) (Ob. cit., pp. 38/39). 
As últimas restrições mencionadas, relativas à aquisição de bens pelas associações, 
fruto da influência do temor francês das corporações de main-morte, desaparece
ram, porém, da legislação portuguesa, com a revogação do art. 161° do Código 
Civil daquele país, pelo Decreto-Lei nO 496, de 25 de novembro de 1977. 
No direito espanhol também há alguma restrição, ainda que mínima, à capa
cidade das pessoas jurídicas. Carlos Maluquer de Motes, discorrendo sobre o 
assunto, explica: "Por lo que respecta a la capacidad, superando épocas pasadas, 
el artículo 38 establece «que pueden poseer y adquirir bienes de todas clases" y en 
concordancia con ello se encuentra el artículo 746 que reconoce a las personas ju
rídicas su capacidad sucesoria en cuanto les permite adquirir por este título toda 
clase de bienes, existiendo un cierto límite por lo que se refiere a los derechos de 
disfrute de carácter temporal, como es el caso deI usufructo. El artículo 515 con
templa una duración máxima de 30 afios" (Carlos Maluquer de Motes, Persona 
Jurídica, em Nueva Enciclopedia Jurídica, Buenaventura Pellisé Prats, coord., 
tomo XIX, Barcelona, Editorial Francisco Seix, 1989, pp. 627/642, trecho 
referido à p. 641). 
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pessoas jurídicas segundo "sua função e capacidade", 30 em pessoas 
jurídicas de direito público31 e de direito privado,32 

3 O Maria Helena Diniz, Novo Código Civil Comentado) coord. Ricardo Fiúza, São Paulo, 
Saraiva, 2002, p. 51 

31 Novamente, aqui, valem as lições de Ferrara, de que pessoa jurídica não é apenas 
o sujeito de direitos patrimoniais, mas o sujeito de qualquer direito, de potestade 
pública, de soberania. As pessoas jurídicas, então, se ramificam em duas grandes 
categorias: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito 
privado. Uma teoria unitária deve, assim, abraçá-las todas, salvo normas particula
res para cada espécie singularmente considerada (Francesco Ferrara, Le Persone 
Giuridiche) reimpr. da 2a ed., Turim, Unione Tipografico-editrice Torinese, 1958, 
p. 12). É o que o Código pretende fazer. 

32 A distinção entre direito público e direito privado é historicamente condiciona
da, consoante critérios relativos às necessidades e razões da vida social e política 
de cada época. Com a crescente complexidade do direito, merece ser repensada. 
O critério que goza de maior prestigio é ainda aquele de Ulpiano (século III), 
que considerava direito público o que dissesse respeito às coisas do Estado, e 
privado o que tocasse ao interesse de cada um (hujus studii duae sunt positiones: 
publicum et privatum; publicum jus est quoad statum rei romanae spectat; privatum 
quod utilitatem singulorum. No direito justinianeu, isso ficou positivado no 
Digesto, D. 1.1.1.2.). Como não questioná-la, porém, nos dias de hoje, quan
do o individual, o social e o estatal se entrelaçam de tal forma que nem sempre 
é fácil estabelecer suas fronteiras e prioridades? Nesse sentido, Sílvio Meira, com 
apoio em Gierke, que diz: "Direito privado e direito público são precisamente filhos 
do mesmo berço) que em verdade perseguem o mesmo fim; não como irmãos hostis) com 
ambições isoladas) mas paralelamente) concorrendo sempre no trabalho para a obra 
comum" ("O Instituto dos Advogados Brasileiros e a Cultura Jurídica Nacio
nal", em O Direito Vivo) Goiinia, Universidade Federal de Goiás, 1984, p. 285). 
Idem Caio Mário da Silva Pereira, para quem "Constitui o direito uma unidade 
conceitual no plano filosófico, uma unidade orginica no plano científico, uma 
unidade teleológica no plano social" (Instituições de Direito Civil) 19a ed., vol. I, Rio 
de Janeiro, Forense, 1998, p. 11). Ainda que separados para fins de facilitação do 
estudo, não se pode desconhecer que o público e o privado como que se 
complementam ou interpenetram, como conclui Nelson Saldanha em sua genial 
monografia O Jardim e a Praça: o Privado e o Público na Vida Social e Histórica, São 
Paulo, Edusp, 1993, pp. 119-120. Não se deve perder de vista, outrossim, que o 
público não se esgota no estatal, consoante nós mesmos já tivemos oportunidade 
de dizer (cf. nosso Mandado de Segurança Coletivo - Legitimação Ativa) São 
Paulo, Saraiva, 2000, quando, às pp. 29/31, cuidamos, em capítulo 
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As primeiras são também divididas, pelo dispositivo em comen

to, em pessoas de direito público interno e externo. 

Rá estatuições semelhantes em diversos códigos civis estrangeiros. 

pr6prio, do que denominamos superação do bindmio privado/público na sociedade 
moderna, com esteio em doutrina nacional e estrangeira). De fato, a distinção entre 
privado e público acha-se em séria crise, uma vez que hodiernamente é quase 
impossível conceber um interesse privado inteiramente autônomo, independente 
ou isolado do interesse público. Tal é a posição dos juristas contemporineos, 
quer publicistas, quer civilistas, como Gustavo Tepedino, que qualifica a 
dicotomia público/privado como "preconceito a ser abandonado" ("Premissas 
Metodol6gicas para a Constitucionalização do Direito Civil", em Temas de Di
reito Civil, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 19). Tal dificuldade aumenta di
ante das novas categorias de direitos como os difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, conforme sustentamos em nosso trabalho linhas antes referido. 
Dessarte, não é mais possível enxergar o direito privado, ou especificamente o 
direito civil, como uma espécie de antipoda do direito público, uma área em que 
os indivíduos estejam imunes ao Estado, gozando de ilimitadas liberdade e auto
nomia privadas. No mundo contemporâneo, a pr6pria conduta estatal, no que 
toca ao indivíduo, não privilegia o respeito à vontade deste, mas a sua dignidade 
de pessoa humana, de raiz constitucional em quase todos os ordenamentos (entre 
n6s, no art. 10, III, da Constituição). Como diz Maria Celina B. de Morais, "a 
separação do direito em público e privado, nos termos em que era posta pela doutrina 
tradicional, há de ser abandonada. A partição, que sobrevive desde os romanos, não 
mais traduz a realidade econdmico-social, nem corresponde à lógica do sistema, tendo 
chegado o momento de empreender a sua reavaliação" ('1\ Caminho de um Direito 
Civil Constitucional", em Rcvista de Dfreito Civil, São Paulo, voI. 65, jul-set 1993, 
p. 25). A antiga concepção binária pressupõe o direito privado como uma di
mensão rígida, apolitica e a-hist6tica (ver, a prop6sito, Ludwig Raiser, La Costituzione 
e il Diritto Privato, emIl Compito dei Diritto Privato, Milão, Giuffre, 1990, p. 175). 
É preciso realçar, ao contrário, o valor político das normas de direito privado e 
definir as suas funções em relação ao sistema s6cio-político-econômico, sair dessa 
artificial duplicidade que por um lado reconhece na Constituição tão-somente a 
lei do Estado e, de outro, o direito privado, especialmente o C6digo Civil, como 
a lei dos indivíduos (Ana Prata, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, 
Coimbra, Almedina, 1982, p. 28). Já Ripert verberava: "Os tratados de direito civil 
não fazem nenhuma alusão a esta influência do poder político sobre a confecção e a trans
formação das leis. Acusam com freqüência a inabilidade do legisladm; mas nunca ousam 
dizer qual o interesse político que ditou ou deformou a lei. Ensinam que existe uma 
evolução do direito; mas obstinam-se em desconhecer os que se esforçam por levá-la 
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No alemão não se explicita a classificação, mas ela é implícita, pois 

aparece, numa epígrafe, referência às pessoas jurídicas de direito públi

co (juristische Personen des offentlichen Rechts), ainda que a norma as
sim epigrafada, o § 89, faça apenas uma remissão a outras: uma que 

cuida da responsabilidade de órgãos das pessoas jurídicas (§ 31); e 

outra, ainda (§ 42, 2), que trata da falência, ou insolvência, decorren

te de passivo excessivo, a qual tem de ser requerida pelos próprios 
sócios, pena de responsabilidade destes. Tais comandos são aplicáveis 

ao Fisco, bem como às corporações, fundações e outros estabelecimen

tos públicos.33 

a cabo". E dizia: "O jurista que ensina o direito privado não vive num mundo insensfvel 
à ação da política", e: "É impossível separar a história do direito privado da história das 
transformações do direito público". Georges Ripert, O Regimen Democrático e o Direi
to Civil Moderno, São Paulo, Saraiva, 1937, pp. 11 e 17. Além disso, todos os 
demais critérios utilizáveis para separar o direito privado do direito público - da 
finalidade (de Savigny e lhering); da patrimonialidade (de Kahn); das relações 
com ou sem a presença de imperium (de Jellinek); da tutela por ações públicas ou 
privadas, e separá-las levaria ao mesmo problema, de modo que o discrímen é evi
dentemente tautológico (de AugustThon); do interesse preponderante e da for
ma das relações (de Goffredo Telles J r); da subordinação ou coordenação nessas 
relações (de Gurvitch, Radbruch, e Anacleto de Oliveira); ou mesmo do sujeito 
ou titular das relações jurídicas, usado pela maior parte dos autores (cf. o excelente 
sumário que a propósito faz Maria Helena Diniz em seu Compêndio de Introdução 
à Ciência do Direito, 11 a ed., Saraiva, São Paulo, 1999, pp. 249/254) - são defi
cientes ou imprecisos, como reconhecem quase todos os civilistas. Assim, essa di
visão só é "aceitável sob os aspectos técnico e didático", como admite Orlando Gomes 
(Introdução ao Direito Civil, 18' ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 9), e para 
nós, nos presentes comentários, estará sempre debaixo de uma abordagem carre
gada da preocupação em reconhecer a incidência dos valores e princípios consti
tucionais na disciplina civilística. 

33 "§ 89 - Haftung fiir Organej Insolvenz 
(1) Die VOrschrift des § 31 findet auf den Fiskus slJWie auf die J(jjrperschaften, Stiftungen 
und Anstalten des bjfentlichen Rechts entsprechende Anwendung. 
(2) Das Gleiche gilt, slJWeit bei J(jjrperschaften, Stiftungen undAnstalten des Offintlichen 
Rechts das Insolvenzverfahren zulassig ist, von der VOrschrift des § 42 Abs. 2." 
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N o código argentino, a classificação é feita na primeira parte do 

caput do art. 33.34 

No espanhol, pela combinação dos dois itens do art. 35.35 

No italiano, decorre de dois dispositivos, os arts. 11 e 12.36 

O código civil francês não trata do assunto. 

De acordo com a codificação brasileira, são pessoas jurídicas de 
direito público interno aquelas que integram o ordenamento jurídico 

nacional. O art. 41, infra) irá tratar delas. 

[Para esta e todas as demais referências ao C6digo Civil Alemão (BGB - Bürgerliches 
Gesetzbuch) como se encontra em vigor, a fonte foi o sítio http://dejure.org/gesetze/ 
BGB# Anmerkung]. 

34 ''Art. 33. Las personas jurídicas pueden ser de cardcter público o privado (. . .)" 
[Para esta e todas as demais referências ao C6digo Civil Argentino (Código Civil de 
la República Argentina) como se encontra em vigor, a fonte foi o sítio http:// 
www.utsupra.comjciviljcodigojciviljindicecivil.htm]. 

35 ''Articulo 35. Son personas jurídicas: 
1. Las corporaciones) asociaciones y fondaciones de interés público reconocidas por la ley 
( ... ). 
( .. .). 
2. Las asociaciones de interés particula'!; sean civiles) mercantiles o industriales) a las que 
la ley conceda personalidad pro pia) independiente de la de cada uno de los asociados." 
[Para esta e todas as demais referências ao C6digo Civil Espanhol (Real Orden de 
29 de julio de 889) Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1889) como se encontra em 
vigor, a fonte foi o sítio http://civil.udg.es/normaciviljestataljcc/ccem.htm]. 

36 "Art. 11 - Persone giuridiche pubbliche 
Le Province e i Comuni) nonche gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche) 
godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). 
Art. 12 - Persone giuridiche private 
Le associazioni) le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la 
personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dei Presidente delta 
Repubblica. 
(. . .)." 
[Para esta e todas as demais referências ao C6digo Civil Italiano (R. D. 16 marzo 
1942) nO 262) pubblicato nelta edizione straordinaria delta Gazzetta Ufficiale) nO 79) 
Decreto-Lei nO 79 dei 4 aprile 1942) como se encontra em vigor, a fonte foi o sítio 
http://www.jus.uitn.it/cardozo/Obter_Dictum/home.html]. 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 40) 353 

As pessoas jurídicas de direito público externo, como a denomi

nação sugere, acham-se fora da ordem jurídica pátria. O art. 43 apre

sentará o elenco respectivo. "O direito internacional privado é tam

bém externo; porém aí não aparecem categorias particulares de 
pessoas."37 

Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, são listadas no art. 
44, adiante. 

Públicas ou privadas, civis e comerciais, com ou sem intuito de 

lucro, nacionais ou estrangeiras, pertençam à categoria que pertence
rem, todas as pessoas que exerçam atos civis dentro do ordenamento 

jurídico nacional, submetem-se, em princípio, às normas do Código. 

O parágrafo único do art. 41, logo à frente, não deve ser enten

dido no sentido de que apenas as pessoas jurídicas públicas a que se 
tenha dado estrutura de direito privado é que devem obediência às 

normas do Código. Ele apenas frisa que, em seu funcionamento (isto 

é, em sua dinâmica, na fisiologia de sua estrutura) tais pessoas estão 

diretamente submetidas à codificação, porque esta traça normas es

pecíficas a respeito. 

Mas é óbvio que mesmo as pessoas jurídicas de direito público 

que não tenham estrutura de direito privado também se submetem 

ao Código, evidentemente naquilo que não contrariar normas de di
reito público que tenham valor preponderante. Se o Estado, por exem

plo, aluga um imóvel de um incapaz, tem de tratar com o represen

tante deste. Não pode fugir dessa regra, que está no Código. Isso para 
não falar em regras codificadas que são expressamente dirigidas às 

pessoas públicas, como as que tratam de sua responsabilidade civil, 

ou que lhes inserem na linha de vocação hereditária, entre muitas 
outras. 

37 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tiragem, ed. histórica 
(fac-similar), Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d, p. 211. 
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Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

I - a União; 

U - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 

lU - os Municípios; 

IV - as autarquias; 

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas ju-

rídicas 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. 

Direito anterior: Art. 14. São pessoas jurídicas de direito público 

interno: 

1- a União; 

II - cada um dos seus Estados e o Distrito Federal; 

III - cada um dos Municípios legalmente constituídos. 

COMENTÁRIOS 

O dispositivo corresponde basicamente ao art. 14 do Código de 

1916, com muito poucas mudanças. Em relação à União (inciso I), a 
referência permanece a mesma. Quanto aos Estados e o Distrito Fe

deral (inciso TI), bem corno aos Municípios (inciso lII), houve altera

ções redacionais de somenos, e o acréscimo dos Territórios, junto 

àqueles. Foram ainda ajuntadas as autarquias (inciso IV) e outras 

entidades de caráter público criadas por lei (inciso V). Incluiu-se, mais, 

um parágrafo único pertinente à submissão direta das pessoas jurídi

cas de direito público com estrutura de direito privado às regras do 
Código (cf. comentário ao artigo anterior). 

Trata-se aqui da primeira categoria das pessoas jurídicas de di

reito público (cf. divisão estabelecida no art. 40, supra): as de direito 
público interno. 

Consoante já se disse, encontram-se, no direito comparado, al

guns códigos que fazem a divisão entre pessoas jurídicas públicas e 
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privadas. Alguns apenas se referem a elas, outros, como o argentino, 

as enumeram.38 A codificação brasileira, porém, apresenta um elen
co bastante detalhado. 

No inciso I do artigo sob exame, o Código eIenca a União. 

União é a palavra utilizada por todas as constituições republica

nas para designar, a um só tempo: 
a) em sentido amplo, a república em seu conjunto (União, Esta

dos, Distrito Federal e - a partir de 1988 - Municípios), isto é, o Bra

sil como Estado nacional; e 
b) em sentido estrito, o mesmo ente político (União como Esta

do federal), considerado como uma das entidades federadas (ao lado 

dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios). 

Há quem pretenda existir não apenas uma dupla, mas uma tríplice 

faceta nesse vocábulo, segundo se utilize o termo União na ordem 

internacional (A república brasileira, como Estado-Nação), na ordem 

interna (União, tout court) , em suas relações com os demais entes 

federados e todas as demais pessoas, públicas ou privadas - com des

taque para os seus cidadãos -, e, enfim, na ordem privada (União como 
Fazenda Nacional ou Fazenda Federal).39 

A União é um ente política e administrativamente autônomo. Isso 

no plano interno; no externo deve-se falar não em autonomia, mas 

38 ''Art. 33. (. . .). Tienen carácter público: 
1 ro. El Estado N acionalJlas Provincias y los Municipiosj 
2do. Las entidades autárquicasj 
3ro. La Iglesia Católica.» 
A referência à Igreja Cat6lica como entidade de direito público se explica pelo 
fato de que a Argentina, ainda hoje, não é formalmente um Estado laico, mesmo 
com a reforma constitucional de 1994. A constituição desse país vizinho declara, 
logo em seu começo: 
''Artículo 2° El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. " 

39 Nesse sentido, Cl6vis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tira
gem, ed. hist6rica (fac-similar), Rio de Janeiro, Editora Rio, sjd, p. 212. 
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em independência. É a encarnação do Estado Brasileiro do ponto de 

vista internacional, sendo responsável pela defesa nacional, através das 

forças armadas. Está dividido em três Poderes - Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Possui Ministério Público e polícia próprios. Detém ca

pacidade impositiva (de impor tributos), tudo de acordo com o texto 

constitucional. 
A Constituição da República trata da União (lato sensu) em seus 

arts. 10 (explicando-lhe a estrutura e listando-lhe os fundamentos), 

30 (elencando seus objetivos fundamentais), 40 (instituindo os princí

pios que devem reger suas relações internacionais), e 18 (estabelecendo 

sua organização político-administrativa), e sempre que estatui acerca 

do Estado em sentido amplo. 

Ainda, a Constituição da República dispõe sobre a União (stricto 

sensu), entre outros, em seu arts. 20 (define-lhe os Poderes), 19 (esta

belece-lhe vedações), 20 (declara seus bens), 21 (sua competência 
exclusiva), 22 (sua competência legislativa privativa), 23 (sua compe

tência comum, junto com os demais entes federados), 24 (sua com

petência legislativa concorrente com as outras entidades políticas 

federadas), 34 (estabelece-lhe proibição de intervenção nos Estados e 

no Distrito Federal), 35 (idem quanto aos Municípios porventura 

existentes em Territórios), 37 (institui princípios para os órgãos de 

sua administração direta e indireta de qualquer de seus Poderes), 39 
(regula detalhes de sua administração e remuneração de seu pesso

aI), 40 (trata da previdência de seus servidores), 43 (permite-lhe arti
cular ações em regiões, visando ao desenvolvimento e redução das 

desigualdades regionais), 44 a 75 (cuidado seu Poder Legislativo), 

76 a 91 (do seu Poder Executivo), 92 a 124 (do Poder Judiciário - aí 

também há referências aos dos Estados), 127 a 130 (do Ministério 

Público - também há normas pertinentes aos Estaduais), 131 (da sua 
Advocacia-Geral), 134 (da Defensoria Pública - também há referên
cias às dos Estados), 145, 147 a 149, 153 e 154 (trata dos tributos 

que pode instituir), 150 (das limitações a seu poder impositivo), 159 
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(do seu dever de entregar determinadas receitas tributárias aos ou

tros entes políticos), 161 (do seu Banco Central), 177 (dos seus mo

nopólios), 179 (do tratamento diferenciado que deve dispensar às 
microempresas e empresas de pequeno porte), 180 (de sua obriga

ção de promover e incentivar o turismo), 184 (de sua competência para 
desapropriação por interesse social para fIns de reforma agrária), 198, 
§ 2° (de sua obrigação em aplicar um percentual determinado de suas 

receitas em saúde), 211 (da organização de seu sistema de ensino), e 

212 (de sua obrigação em aplicar um percentual mínimo de suas re

ceitas em educação). 

A União é representada, judicial e extrajudicialmente, pela Ad

vocacia-Geral da União.40 É o que dizem a Constituição, em seu art. 
131, e a Lei Complementar nO 73, de 10 de fevereiro de 1993, em seu 

art. 1°. Malgrado a abrangência da literalidade dessas estatuições, con

sidero que há nelas um certo excesso. O constituinte e o legislador 

parecem ter dito mais do que efetivamente quiseram dizer. É que esses 

comandos são razoáveis do ponto de vista da ordem interna, ou mes

mo externamente, quando se pensa em representação judicial. Porém 
a representação extrajudicial da União no exterior parece caber, não à 

Advocacia-Geral da União por qualquer de seus agentes, mas ao Pre

sidente da República, à luz do art. 84, VII, VIII, XIX, primeira parte, 
e XXI, da Constituição Federal.41 A conhecida disposição do art. 12, 

40 São membros da Advocacia-Geral da União: o Advogado-Geral da União, o Pro
curador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor
Geral da União, o Corregedor-Geral da Advocacia da União, os Secretários-Gerais 
de Contencioso e de Consultoria, os Procuradores Regionais, os Consultores da 
União, os Corregedores-Auxiliares, os Procuradores-Chefes, os Consultores Jurí
dicos, os Procuradores Seccionais, os Advogados da União, os Procuradores da 
Fazenda Nacional e os Assistentes Jurídicos (Lei Complementar n° 73/93, art. 2°). 

41 Entretanto, inversamente, não se deve entender possível a representação judicial 
da União diretamente pelo Presidente da República, ao menos na ordem interna, 
porquanto isso não está previsto na Constituição nem em nenhuma lei, 
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I, do Código de Processo Civil (anterior à criação da Advocacia-Geral 

da União) diz simplesmente que a União será representada em juízo, 

ativa e passivamente, por seus procuradores. 
Evidentemente, pode haver situações em que a União seja repre

sentada em juízo não apenas pelo Presidente da República como por 

qualquer outra autoridade federal, se as normas processuais o previ

rem especificamente. É o caso do mandado de segurança, em que, 

segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, a autoridade coatora 

fala nos autos em nome da pessoa jurídica de direito público. 
No inciso II do presente artigo, o Código lista os Estados, o Dis

trito Federal e os Territórios. 

Ao falar de Estados, o legislador quer referir-se, obviamente, aos 
Estados-membros, não à União (Estado federal) nem aos Estados 

estrangeiros. 
Os Estados são as antigas províncias (Constituição imperial de 

25 de março de 1824, art. 2°),42 transformadas a partir da proclama

ção da República em unidades federadas43 (Decreto nO 1, de 15 de 

novembro de 1889, arts. 2° e 3°; Constituição "provisória" veiculada 
pelo Decreto nO 510, de 22 de junho de 1890, art. 2°; Constituição de 

parecendo fruto de algum lapso a referência legal feita por Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado) 6a ed., São Pau
lo, RT, 2002, p. 290, notaI:7. Confronte-se tal menção (art. 40

, § la da Lei Com
plementar na 73/93, ali referida como LOAGU - Lei da Advocacia Geral da União) 
com a efetiva redação da norma: ':Art. 4° (omissis). § r o Advogado-Geral da União 
pode representá-la junto a qualquer juízo ou tribunal." Não se fala aí, sequer, do 
Presidente da República. 

42 BRASIL, Constituições do Brasil) vaI. 1, Brasília, Senado Federal, 1986, p. 17. 
43 Alteração que, por conseguinte, não foi apenas nominal, mas teve importantíssi

ma repercussão jurídico-política, uma vez que as províncias não passavam de re
partições territoriais do Estado imperial brasileiro, sem autonomia política, dife
rentemente dos Estados. 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 41) 359 

24 de fevereiro de 1891, art. 2°),44 além de outros posteriormente 

criados (verbigratia Acre, Rondônia, Amapá, Roraima). 

A Constituição em vigor permite que os Estados se incorporem 
entre si, subdividam-se, desmembrem-se para anexar-se a outros Es

tados, ou para formar novos Estados ou Territórios Federais, medi

ante aprovação da população diretamente interessada, através de ple
biscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar (art. 18, § 4°). 

À semelhança da União, os Estados são entes política e adminis
trativamente autônomos, dotado de três Poderes - Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Regem-se por constituições e leis próprias. 

Possuem Ministério Público e polícia próprios. Detêm capacidade 

impositiva (de impor tributos), tudo na conformidade com a Consti
tuição Federal. 

A Constituição da República trata dos Estados em seus arts. 1°, 

caput e 18 (explicando que integram a República, como parte de sua 
organização político-administrativa), especialmente no § 3° desse úl

timo dispositivo (regras para sua incorporação, subdivisão, 

desmembramento, e formação), 19 (estabelece-lhes vedações), 23 (sua 

competência comum, junto com os demais entes federados), 24 (sua 

competência legislativa concorrente com as outras entidades políticas 
federadas), notadamente 25 a 28 (que cuida de vários detalhes de sua 

organização estadual, suas competências reservadas e seus bens), 35 

(estabelece-lhes proibição de intervenção nos Municípios), 37 (insti

tui princípios para os órgãos de sua administração direta e indireta de 
qualquer de seus Poderes), 39 (regula detalhes de sua administração 

e remuneração de seu pessoal), 40 (trata da previdência de seus servi

dores), 125 (dos seus juízes e tribunais), 132 (das suas procuradorias 

jurídicas), 145 e 155 (trata dos tributos que podem instituir), 150 (das 

44 BRASIL, Constituições do Brasil, vol. 1, Brasília, Senado Federal; 1986, pp. 61, 
63/65 e 87.) 
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limitações a seu poder impositivo), 157 (das receitas tributárias que 

lhes pertencem), 179 (do tratamento diferenciado que devem dispensar 

às microempresas e empresas de pequeno porte), 180 (de sua obri

gação de promover e incentivar o turismo), 198, § 2° (de sua obriga
ção em aplicar um percentual determinado de suas receitas em saú

de), 211 (da organização de seu sistema de ensino), e 212 (de sua 

obrigação em aplicar um percentual mínimo de suas receitas em 

educação). 

Os Estados são representados judicialmente por seus procurado

res (Constituição, art. 132; Código de Processo Civil, art. 12, I). 

Extrajudicialmente, podem ser representados por eles ou pelo respec
tivo Governador, nos termos do que disponham suas respectivas cons

tituições e leis. 

Evidentemente, pode haver situações em que os Estados sejam 

representados em juízo por qualquer autoridade estadual, se as nor

mas processuais o previrem especificamente, similarmente ao que 

ocorre com a União, como no caso do mandado de segurança, já ante
riormente referido. 

O Distrito Federal originou-se do antigo Município Neutro do 

Império (à época, o Rio de Janeiro),45 transformado a partir da pro

clamação da República (o art. 10 do Decreto nO 1, de 15 de novembro 

de 1889, o punha sob a administração direta do Governo da Repúbli
ca; a Constituição "provisória" veiculada pelo Decreto nO 510, de 22 

de junho de 1890, por seu art. 2° o convertia em Distrito Federal en-

45 O Ato Adicional (Lei nO 16, de 12 de agosto de 1834) à Constituição do Impé
rio, em seu art. 10, detalhando determinação do art. 72 da Carta imperial, no qual 
era mencionada a capital do império, após tratar da instituição de Assembléias 
Legislativas Provinciais, dizia que "a autoridade da Assembléia Legislativa da Pro
víncia em que estiver a Corte) não compreenderá a mesma Corte) nem o seu Município". 
Por isso a expressão Município Neutro. BRASIL, Constituições do Brasil) vol. 1, 
Brasília, Senado Federal, 1986, pp. 23 e 49. 
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quanto outra coisa não fosse deliberada; a Constituição de 24 de fe

vereiro de 1891 repetia essa conversão, também em seu art. 2°, mas 

no art. 3° previa sua mudança para o planalto central, numa área a ser 
demarcada. 46 O parágrafo único desse dispositivo, curiosamente, 

mandava que, após a mudança, o Distrito Federal passasse a consti
tuir um Estado. 

A mudança para ° planalto, corno se sabe, só veio a ser executa
do setenta anos depois, pelo Presidente Juscelino Kubitschek, já sob a 

vigência da Constituição de 1946, que, corno as de 1934 e 1937, que 
a precederam, nada dizia a respeito dessa transferência geográfica. En

tretanto, apesar de ter sido então executado o vetusto comando da 

Constituição de 1891, não se o cumpriu no tocante à conversão do 

Distrito Federal em Estado, nem nessa época, nem depois. 

Embora não caiba aqui um detalhamento minucioso a respeito, 

calha registrar que a posição constitucional do Distrito Federal tem 

variado, ao longo do tempo, nas Constituições brasileiras.47 

46 BRASIL, Constituições do Brasil) vol. 1, Brasília, Senado Federal, 1986, pp. 61, 
63/65 e 87.). 

47 Após a Constituição de 1981, já referida, a de 1934 pôs o Distrito Federal, junto 
com os Estados e os Territórios, na união indissolúvel e perpéma que constituía 
os então Estados Unidos do Brasil (art. 10). Deu-lhe, portanto, o caráter de ente 
federado. Entretanto, sua administração cabia a um Prefeito não eleito pelo povo, 
mas nomeado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 
cabendo as funções legislativas a uma Câmara Municipal eleita (art. 15). O mesmo 
fez a Carta de 1937 (art. 30), que piorou a situação do Distrito Federal ao deter
minar expressamente que, na condição de sede do Governo da República, a União 
o administrasse (art. 70

), e isso novamente por meio de um Prefeito nomeado 
pelo Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal (órgão cor
respondente, naquela Lei Magna, ao atual Senado), que faria as vezes de seu órgão 
deliberativo. Ainda nessa época, a Lei Constitucional nO 9, de 28 de fevereiro de 
1945 (art. 70), estabeleceu que o Distrito Federal seria organizado pela União. A 
Constituição de 1946 voltou a elevar o Distrito Federal à posição de co-partícipe 
da União (art. 10, § 10), concedendo-lhe maior autonomia, ao lhe permitir man
ter uma Câmara Legislativa eleita pelo povo; entretanto, continuava a ser gover
nado por um Prefeito nomeado pelo Presidente da República, com a 
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A vigente Constituição promoveu importantes modificações na 

estrutura do Distrito Federal. Assim como as anteriores, manteve-lhe 

a posição de ente integrante da União, reforçando-lhe, porém, a auto

nomia, pois determinou que fosse regido por lei orgânica específica 

(espécie de Constituição Distrital),48 que apenas tem de obedecer aos 

princípios estabelecidos na Constituição da República. Ressaltou-lhe 
ainda a dignidade constitucional através de comando político próprio, 

não somente com a administração exercida por um Governador elei-

aprovação do Senado (art. 26 e seus §§).Tinha representantes no Senado e na 
Câmara Federal (arts. 56 e 60). Com a Emenda Constitucional nO 2, de 3 de ju
lho de 1956, passou a ser administrado por um Prefeito eleito por voto direto, da 
mesma forma que os seus à época Vereadores (art. l°). Mas com a mudança da 
capital, do Rio de Janeiro para Brasília, promulgou-se a Emenda Constitucional 
nO 3, de 8 de junho de 1961, pela qual o Distrito Federal voltava a ser governado 
por um prefeito nomeado pelo Presidente da República, com aprovação do Se
nado (art. 2°). A Constituição de 1967 representou um retrocesso, porque em
bora mantivesse o Distrito Federal como ente constitutivo da União (art. 1°), 
retirou-lhe, na prática, a autonomia, estabelecendo que sua organização adminis
trativa e judiciária seria regida por lei federal (art. 8°, XVII, t, e 17). Não se falou 
mais em Câmara dos Vereadores do Distrito Federal. As funções legislativas res
pectivas foram praticamente transferidas ao Senado (art. 17, § 1°), que permane
cia com a atribuição de aprovar a nomeação do Prefeito pelo Presidente da Repú
blica (art. 17, § 2°). A Emenda Constitucional nO 1, de 17 de outubro de 1969, 
conquanto preservasse a mesma estrutura, foi um pouco mais generosa, ao menos 
nominalmente, ao alçar o Distrito Federal à condição um quase-estado, porquan
to seu governante, embora ainda nomeado pelo Presidente da República, passou 
a ostentar o título de Governador, e não mais de Prefeito (art. 17, § 2°). BRASIL, 
Constituições do Brasil, vol. 1, Brasília, Senado Federal, 1986, pp. 141, 147, 195, 
196, 243, 261, 266, 270, 307, 308, 353 a 355, 358 e 431. No que tange à 
capacidade impositiva, em praticamente todos os Textos Magnos o Distrito Fede
ral acumulou as competências tributárias cabíveis a Estados e Municípios. 

48 Celso Ribeiro Bastos et I ves Gandra Martins, Comentários à Constituição do Bra
sil, 3° v., tomo lI, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 296: "O fato de [o Distrito Fede
ral] não possuir Constituição própria, mas sim lei o1lJânica, é uma distinção mais 
nominal que substancial. As restrições a que está sujeita são as mesmas dos Estados
membros, quais sejam as reftrentes ao acatamento dos principios estabelecidos na Cons
tituição da República. " 
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to, como com a preservação de suas funções legislativas por uma Câ

mara Distrital composta por Deputados Distritais igualmente eleitos. 

Demais disso, o Distrito Federal, como os Estados, tem repre

sentação no Congresso Nacional, tanto que a Câmara dos Deputados 

se compõe de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcio
nal, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal (art. 45), 

e o Senado Federal é integrado por representantes dos Estados e do 

Distrito Federal (art. 46). Não custa lembrar que o Senado Federal é 

tradicionalmente tido como a casa dos representantes dos entes 

federados (a Câmara dos Deputados é a casa dos representantes do 

povo), e a Constituição atual, como o faziam as Cartas de 1891,1946, 

1967, a Emenda de 1969, manteve o Distrito Federal com represen
tantes no Senado. 

Ainda, como na maior parte das Constituições precedentes, o 
Distrito Federal acumulou as competências tributárias correspondentes 

a Estados e Munidpios.49 

A Constituição atribui ao Distrito Federal as competências 

legislativas reservadas aos Estados e também aquelas dadas aos Mu

nicípios. 

Curiosamente, se por esse ângulo o Distrito Federal é "mais" do 

que um Estado (porquanto pode arrecadar todos os tributos tocantes 
a este, e mais aqueles cabíveis ao Município, participando ainda da 

repartição de receitas tributárias nessa dupla condição, e pode legislar 

. não apenas sobre os assuntos que caberiam a um Estado, mas tam

bém sobre aqueles que tocariam ao Município), por outro é "menos", 

porque diferentemente do Estado, não possui Poder Judiciário pró

prio, nem Ministério Público, nem polícia. Nesse sentido, aproxima

se de um Município. 

49 Registre-se que a Constituição não admite a divisão do Distdto Federal em Muni
cípios (art. 32). 
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Em virtude dessa peculiaridade, o art. 22, XVII, conferiu à União 

competência privativa para legislar sobre organização judiciária, do 
Ministério Publico e da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem 

como a organização administrativa destes. Isto, porém, não lhe macula 

a autonomia. 

De conseguinte, possui um status constitucional sui generis. 
Dentro desse raciocínio, praticamente tudo o que a Constituição 

dispõe em relação a Estados, e mais o que determina para os Municí

pios - mutatis mutandis - é aplicável ao Distrito Federal, tratado com 

especificidade pelo art. 32 do Texto Maior. 

Dessarte, o Distrito Federal é representado judicialmente por seus 

procuradores (Constituição, art. 132; Código de Processo Civil, art. 
12, I). Extrajudicialmente, pode ser representado por eles ou pelo 

respectivo Governador, nos termos do que disponham sua lei orgâni

ca e demais normas legais. 

Evidentemente, pode haver situações em que o Distrito Federal 

seja representado em juízo por qualquer autoridade distrital, se as 

normas processuais o previrem especificamente, similarmente ao que 
ocorre com a União e os Estados, como no caso clássico do mandado 

de segurança. 
Os Territórios (rectius) Territórios Federais) foram incluídos en

tre as pessoas jurídicas de direito público interno, mas caberia questi

onar se eles, efetivamente, o são. Já Clóvis Beviláqua dizia, quanto ao 

Código passado, que não se falou nisso (existia já o então Território 

do Acre), porque tais figuras não passavam de "simples departamento 
da administração federal) sem individualidade própria" . 50 

Hely Lopes Meireles os definiu, em clássica passagem, como 
autarquias territoriais: "Os Territórios Federais são porções do ter-

5 O Cl6vis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6' tiragem, ed. hist6rica 
(fac-similar), Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d, p. 212. 
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ritório nacional destacadasy por lei complementar; de um ou mais Esta
dos-membros ou de território e erigidas em pessoas jurídicas de Direito 

Público Internoy para fins de desenvolvimento ou de segurança nacio
nal ( .. .)y não são entidades estatais mas) simy autarquias territoriais 

da Uniãoy porque não possuem autonomia políticay administrativa e 
judiciária. "51 

Efetivamente, são meras divisões territoriais administradas pela 

União. Diferentemente dos Estados, do Distrito Federal e mesmo dos 

Municípios, os Territórios não são entes federados,52 e se acham qua

se que inteiramente despidos de autonomia político-administrativa. 

Nada mais são que parte da União, caracterizando-se como áreas ad

ministradas diretamente por esta. 

Administrando um Território, a União se investe, naqueles limi

tes, nos mesmos poderes que teria um Estado. Ali exerce as compe

tências, administrativas e legislativas, e arrecada os tributos próprios 

dos Estados-membros - e também dos Municípios, se o Território não 

for dividido em Municípios.53 Sua atividade administrativa é fiscali

zada pelo Congresso Nacional, após análise do Tribunal de Contas da 

União. 

Se o Território for dividido em Municípios, estes, nada obstante, 

serão entes federados e exercerão sua autonomia político-administra

tiva, legislativa e impositiva do mesmo modo que os Municípios situ

ados em Estados. A única diferença é que a intervenção em Municípi

os sitos em Territórios, se houver, será realizada pela própria União. 

51 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro) 18a ed., São Paulo, 
Malheiros, 1993, p. 669. 

52 José Monso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo) 16a ed., São Paulo, 
Malheiros, 1999, p. 473 saúda o vigente texto constitucional neste particular, 
dizendo que a Constituição dá aos Territórios posição correta, corrigindo o equí
voco de Cartas anteriores, que os punham entre os componentes da federação. 

53 Fernando de Noronha, ao tempo em que era Território, não era dividido em Mu
nicípios. Com a Constituição de 1988, passou a ser um Município do Estado de 
Pernambuco (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 15). 
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Conforme a Constituição, a lei disporá sobre a organização ad

ministrativa e Judiciária dos Territórios (art. 33). Naqueles com mais 

de cem mil habitantes, além do Governador, nomeado pelo Presiden

te da República (art. 84, IV), mediante aprovação prévia, após argüi

ção pública, do Senado Federal (art. 52, lII, c), haverá órgãos judici

ários de primeira e segunda instâncias, membros do Ministério Público 

e defensores públicos federais, devendo a lei dispor sobre as eleições 

para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 

Celso Ribeiro Bastos, a propósito dessa situação, obtempera: "Se 

se vier num futuro a se constituir territórios) com a ftição dada pela Cons
tituição de 1988) já necessitarão eles de uma reformulação acerca da sua 
natureza jurídica) visto que) em possuindo Câmara com competência 
deliberativa) não podem deixar de possuir capacidade política. Ocorre) no 
entanto) que essa capacidade não é deftrida imediatamente pela Consti
tuição; depende da lei que definirá a sua amplitude e condições de exercí
cio. Ganha é certo capacidade política) mas fica à mercê do Poder Cen
tral. Em sendo assim) perde a sua característica autárquica sem ganhar a 
de uma verdadeira autonomia municipal) mais se parecendo com certas 
províncias encontráveis em alguns Estados europeus. "54 

Como quer que seja, o Código parece ter adotado a opinião dos 

que entendem que os territórios são pessoas jurídicas de direito pú

blico interno, com capacidade administrativa e de nível constitucional, 

ligadas à União, tendo nesta a fonte do seu regime jurídico 
infraconstitucional. 55-56 

54 Celso Ribeiro Bastos et Ives Granda Martins, Comentários à Constituição do Brasil) 
São Paulo, Saraiva, 1993, 3° v., tomo II, p. 315. 

55 N esse sentido, Michel Temer, Território Federal nas Constituições Brasileiras) São 
Paulo, RT, 1975,passim. 

56 A propósito da matéria, sobre a origem histórica dessa espécie de ente federal e sua 
expressão no direito comparado, escreve Aimberé Freitas: "O Território) definido 
como uma área excepcional) onde o governo federal ou mesmo estadual) retém para si a 
administração e se torna responsável pelos investimentos em sua infra-
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Especialmente quanto aos Territórios com mais de cem mil ha

bitantes, considera a maior parte da doutrina que "neles existe a au

tonomia administrativay mas a soma das competências conferidas a seu 

estrutura) tanto pode ser um Território Federal ou Estadual. Nos EUA os Territórios 
surgiram) quase sempre) por compra ou incorporação) como aconteceu aqui no Brasil) 
com o Acre. A expansão territorial dos E UA se aconteceu) basicamente) através de Ter
ritórios que) incorporados ou comprados. Passavam certo período como tal) mas logo re
cebiam sua autonomia e passavam à condição de Estado-Membro. Por incorporação) e 
após a guerra de 1876) os EUA conquistaram a Flórida e a Lousiania e) mais adiante) 
o Texas e toda a região do Southwest e do South Pacific que se desdobraram em vários 
Estados. Mais tarde) novos Territórios foram acrescentados aos EUA com a aquisição do 
Alasca à URSS e de algumas ilhas do Guam. Em 1898 foram adquiridos Porto Rico e 
Filipinas e anexado o Havaí. Mas como o império americano tornou-se muito grande) 
os EUA fizeram logo uma distinção entre Território como área contígua ao solo ameri
cano - e Território) em terras não contíguas e distantes do continente. Os primeiros pas
saram a fazer parte da Confederação mas) as regiões distantes) não podiam gozar desse 
privilégio. " 
Após a incorporação da Lousiania e da Flórida, a Corte Suprema Americana, ques
tionada se os EUA tinham ou não direito de adquirir novos territórios em face da 
Confederação, assim se manifestou: 'Y:l Corte Suprema assentou a questãõ pelo pro
nunciamento de que os EUA) como nação) tem o mesmo direito de adquirir os territórios 
como qualquer nação estrangeira. O poder de fazer tratados implica no poder de ga
nhar por Tratados." 
O Brasil seguiu à risca a doutrina americana, tanto é que boa partes desses argu
mentos foram utilizados pelo Barão do Rio Branco, no Acre, quando a discussão 
da anexação daquele Estado ao Brasil e a figura jurídica de Território Federal não 
existia na Constituição Brasileira. 
Mas os Territórios Norte-Americanos sempre tiveram maior autonomia adminis
trativa que os brasileiros. Hoje, todos os Territórios são Estados-Membros com 
exceção de Porto Rico que é um Estado Livre Associado e das Filipinas que se 
tornou independente. 
Na Argentina, os Territórios representaram, apenas, um estágio pelo qual passa
ram algumas regiões antes de se transformarem em províncias. E como escreveu 
Michel Temer: "Seriam eles alçados à condição de Províncias assim que atingissem a 
população de 60.000 habitantes. Enquanto Território será dirigido por agente do poder 
executivo central) ouvido do Senado) sendo demissível ad nutum." 
No México, os Territórios Federais se situam em regiões bastante afastadas, sendo 
evidente os seus objetivos estratégicos. Basta lembrar as regiões da Baixa Califórnia 
e de Quentana Rôo. 
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órgão dirigentey de nomeação do executivo federaly pode variar de um 

para outro. "57 

Atualmente, como se sabe, não há Territórios. Os antes existen

tes foram extintos ou transformados em Estados com o advento da 

Na Venezuela, há uma divisão do país em regiões homogêneas, com dois Territó
rios Federais na região da Guayana, administrados diretamente pelo Governo 
Central, mas sem diretrizes claras que procurem levá-los à autonomia a curto pra
zo. Não há, nem mesmo, uma tendência de preocupação nos órgãos centrais de 
planejamento, em conceder autonomia a estes Territórios. 
Conserva também, a Venezuela, às Dependências Federais, que são as ilhas perten
centes aos países localizados no Mar do Caribe. 

Enquanto Projetos oriundos de uma Política de governo com o objetivo de ocu
par dos espaços vazios na Amazônia, os Territórios Federais experimentaram duas 
fases distintas: 
- A primeira delas durou um período de 21 anos, de 1943 a 1964. Neste espaço 
de tempo, o objetivo principal do Estado brasileiro foi o de ocupar militarmente 
as Fronteiras. São desta época, o estabelecimento de unidades militares nos Terri
tórios Federais, verificando-se, inclusive, a criação e o fortalecimento de unidades 
hierarquicamente mais bem posicionados em Belém e em Manaus, que passaram a 
atuar como órgãos de apoio às frentes avançadas existentes nos Territórios. 
- A segunda fase teve início, em 1964, com a política do Desenvolvimento e 
Integração. Com este sentimento Integracionista e Desenvolvimentista, os Planos 
Nacionais de Desenvolvimento reforçaram as diretrizes de Ocupação, Desenvol
vimento e Integração. 
N as duas fases, a ação do Governo Federal, nos Territórios, foi difusa e confusa, 
uma vez que, tanto a ocupação militar efetiva, como a integração desses espaços 
ocupados pelo Território Federal ao todo nacional, foi irregular ou mesmo 
assimétrica, em relação à calha do rio Amazonas: às áreas ao sul do grande rio fo
ram mais atendidas que as áreas ao norte. Mais especificamente: Rondônia e Acre 
receberam os benefícios integracionistas da BR-364, e de outras rodovias que in
terligaram o Centro-Oeste ao Sudeste, Sul e demais regiões do país, enquanto que, 

57 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional) 18a ed., São Pau
lo, Saraiva, 1990, p. 58. 
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atual Constituição (ADCT, art. 14). Entretanto, esta prevê a possibi
lidade de sua criação, transformação em Estado, ou reintegração ao 

Estado de origem, tudo por lei complementar (art. 18, § 2°). 

Continuação da nota 56 

Amapá e Roraima situados na margem esquerda, não se beneficiaram com viáveis 
projetos de integração, via rodovias. Nem mesmo vingou a chamada rodovia 
Perimetral Norte, projetada nos anos 70. 
Todavia, o objetivo de integrar essas regiões à economia e à dinâmica nacional não 
foi de todo perdido. Há alguns avanços consideráveis: a área das comunicações é 
uma delas. Aeroportos modernos e seguros foram construídos nas capitais amazô
nicas e em algumas cidades do interior. As telecomunicações atingiram quase todo 
o vasto território da Amazônia, beneficiando os serviços de rádio, de televisão e 
telefones, principalmente. 
Já no que se refere à ocupação militar, somente na última década é que o Estado 
tomou iniciativa, embora tênue, de reiniciar a construção de novos fortes (Quar
téis) e novas pistas de pouso na área de Fronteira, através do Projeto Calha Norte, 
que por si só não mereceu a atenção e o apoio necessário. 

Os constituintes de 1988 não abandonaram a doutrina da Segurança Nacional. 
Pelo contrário, a prestigiaram. Criaram, no entanto, um paradoxo constitucional 
de difícil administração. No artigo 20, da nova Constituição, os constituintes es
tabeleceram que: 
"São Bens da União: 
I - Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe venham a ser atribuídosj· 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras) das fortificações militares) 
das vias federais de comunicação e a preservação ambiental) definidos em Leij 
III - as terras tradicionais ocupadas pelos índios. " 
Mais adiante, no parágrafo 2°, do mesmo artigo, a Constituição ordenou a ques
tão da faixa de fronteira, com a seguinte redação: 
''A faixa de até 150 km de largura) ao longo das Fronteiras terrestres) designada como 
Faixa de Fronteira) é considerada fundamental para a defesa do Território Nacional) e 
sua ocupação e utilização serão regulamentados em lei." 
O paradoxo está, exatamente, no confronto desses dispositivos com o Art. 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 
"Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados) 
mantidos seus atuais limitesgeográficos." 
A regulamentação legal da Faixa de Fronteira ainda não mereceu a atenção dos 
legisladores e, portanto, os 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, 
permanecem indefinidos quanto à sua utilização. A questão torna-se preocupante, 
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De conseguinte, a discussão sobre o assunto, que no momento 

parece vazia, a qualquer tempo pode tornar-se interessante, pois os 
Territórios podem ser criados, e é bem provável que o sejam, pois há 
vários projetos nesse sentido tramitando no Congresso Nacional. 

A única norma que se encontrou acerca da representação dos Terri

tórios foi o multicitado art. 12, I, do Código de Processo Civil, segundo 

o qual eles serão representados em juízo por seus procuradores.58 Entre

tanto, isso dependerá da lei que regular sua organização administrativa, 

conforme previsão constitucional, sendo muito factível que efetivamente 

seja dessa forma sua representação judicial, e que fique a extrajudicial 

também a cargo destes ou do Governador respectivo. 

No inciso III do artigo sob exame, o Código lista os Municípios. 

No dizer de José Monso da Silva, "a Constituição de 1988 mo

difica profundamente a posição dos Municípios na Federação, porque 

os considera componentes da estrutura federativa. Realmentey assim o 

continuação da nota 56 

sob o ponto de vista da governabilidade dos novos Estados Federados, quando 
se cogita do volume de terras disponíveis a ser arrecadado por estes Estados, prin
cipalmente, se os 150 km dessa Faixa ficarem, mesmo, sob o domínio da União. 
Internamente, é do domínio público, que tanto Roraima como o Amapá possu
em grandes áreas de terras "ocupadas tradicionalmente pelos índios" e que tam
bém estas estariam fora do estoque de terras dos novos Estados. Estas são questões 
não resolvidas pelos nossos Legisladores, em relação aos novos Estados que surgi
ram na Amazônia. 
A ocupação, de fato, ocorre pela presença do homem na terra e não, simplesmen
te, pela ocupação militar. Por esse prisma, a ocupação da Amazônia via Territórios 
Federais, entendidos como Projetos do Governo Federal, foi relativamente bem 
sucedida. Com a transformação dos Territórios Federais em Estados Federados, 
esperamos que a inteligência e o bom senso dos legisladores definam bem os 
pad.metros que os novos Estados haverão de trilhar" (O Conceito de Território 
Federal em Outras Nações Americanas, colhido na internet, no sítio 
www.technet.com.br/-freitas/). 

58 A Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar nO 73/93) é 
inteiramente omissa a respeito, conquanto sejam os Territórios autarquias territoriais 
da União. 
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diz em dois momentos. No art. 1° declara que a República Federativa 
do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal. No art. 18 estatui que a organização político-ad
ministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União) 
os Estadoj~ o Distrito Federal e os Municípios) todos autônomos) nos ter
mos desta Constituição. 

Acolhe-se assim a reivindicação de municipalistas clássicos, como Hely 

Lopes Meirelles e Lordelo de Melo, que pleitearam com insistência e ve

emência a inclusão dos Municípios no conceito de nossa Federação ( ... ). 

Nos termos) pois) da Constituição) o Município brasileiro é entidade 
estatal integrante da Federação) como entidade político-administrativa) 
dotada de autonomia política) administrativa e financeira. Essa é uma 
peculiaridade do Município brasileiro. A inclusão do Município na estru
tura da ftderação teria que vir acompanhada de conseqüências) tais como 
o reconhecimento constitucional de sua capacidade de auto-organização 
mediante cartas próprias e a ampliação de sua competência) com a libera
ção de controles que o sistema até agora vigente lhe impunha) especialmente 
por via de leis orgânicas estabelecidas pelos Estados. "59 

É curioso que o mesmo autor, após tais afirmativas, logo adian

te, na mesma obra, expresse dúvida acerca de serem os Municípios, 

diante do novo Texto Constitucional, verdadeiras entidades federadas: 

"E os Municípios transformaram-se mesmo em unidades ftderadas? A 
Constituição não o diz. Ao contrário) existem onze ocorrências das expres
sões unidade ftderada e unidade da Federação (no singular ou no plural) 
reftrindo-se apenas aos Estados e Distrit(J Federal) nunca envolvendo os 
Municípios. Cf arts. 34) lI; We T{ 45) § 1°) 60) IlI; 85) lI; 132) 159) § 

2°) 225) § 1°) III; ADCT; arts. 13) § 4°) e 32) § ~."60 

59 José Afonso da Silva, Curso de Direito ConstitucwnalPositivo, 16a ed., São Paulo, 
Malheiros, 1999, pp. 620/621. 

60 José Afonso da Silva, Curso de Direito ConstitucwnalPositivo, 16a ed., São Paulo, 
Malheiros, 1999, p. 621, texto e nota de rodapé nO 1. 
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Ora. Entendemos não proceder a dúvida. Como disse o próprio 

José Monso da Silva, é o próprio art. 10 da Constituição que declara 
os Municípios integrantes da República, portanto entidades federadas. 

E assim entende a doutrina majoritária: "O Município) no Direito Cons
titucional brasileiro em vigoJ; é entidade política) de existência prevista como 
necessdria) com autonomia e competência mínima rigidamente 
estabelecida. 

A Constituição Federal prevê o Município como entidade fede

rativa (art. 10
), lhe confere competência (art. 30) e lhe discrimina 

rendas (art. 156). 

Encerra-se, com isso, a polêmica doutrinária sobre a natureza do 

Município ( ... ). 

A competência que lhe é concedida pela Constituição) o é) alids) nos 
mesmos termos que a da União. Esta e o Município têm os poderes enume
rados; os Estados-membros) os poderes remanescentes ... "61 

Nossa federação, por conseguinte, é uma estrutura não apenas 
de dois planos (como a maioria dos exemplos do direito comparado), 

mas de três: poder federal, poderes estaduais e poderes municipais 

(sendo o Distrito Federal uma figura sui generis) conforme já referi

do, que em geral faz as vezes tanto de Estado como de Município). 

Isso não configura nenhuma teratologia. A Federação Russa, verbi 
gratia) compreende repúblicas, que por sua vez são subdivididas em 
outros entes federados. 62-63 

61 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional) lSa ed., São Pau
lo, Saraiva, 1990, p. 59. 

62 Constituição da Federação Russa, arts. 65 e ss. (texto em espanhol no sítio 
www.latintrade.ru). 

63 Hely Lopes Meirelles, porém, garante que "em nenhum outro Estado Soberano se encon
tra o Município como peça do regime federativo constitucionalmente reconhecida. Dessa po
sição singular do nosso Município é que resulta sua autonomia político-administrativa) di
versamente do que ocorre nas demais Federações) em que os Municípios são circunscrições 
territoriais meramente administrativas". Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo 
Brasileiro) lSa ed., São Paulo, Malheiros, 1993, p. 665. 
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À semelhança da União e dos Estados, os Municípios são entes 

política e administrativamente autônomos, dotados porém de apenas 

dois Poderes - Executivo (representado pelo Prefeito) e Legislativo 
(Câmara de Vereadores), uma vez que não possuem Judiciário (nem 

Ministério Público nem polícia próprios). Regem-se por leis orgâni
cas (espécie de Constituições Municipais)64 e demais leis próprias. 

Detêm capacidade impositiva (de impor tributos), tudo na conformi

dade com a Constituição Federal. 

A Constituição da República trata dos Municípios em seus arts. 

l°, caput e 18 (explicando que integram a República, como parte de 

sua organização político-administrativa), especialmente no § 4° des

se último dispositivo (regras para sua criação, incorporação, fusão e 
desmembramento), 19 (estabelece-lhes vedações), 23 (sua competên

cia comum, junto com os demais entes federados), 24 (sua compe

tência legislativa concorrente com as outras entidades políticas 
federadas), notadamente 29 e 30 (que cuida de vários detalhes de sua 

organização, suas competências e outros assuntos), 37 (institui prin

cípios para os órgãos de sua administração direta e indireta de qual
quer de seus Poderes), 39 (regula detalhes de sua administração e 

remuneração de seu pessoal), 40 (trata da previdência de seus servi

dores), 145 e 156 (trata dos tributos que podem instituir), 150 (das 

limitações a seu poder impositivo), 158 (das receitas tributárias que 

lhes pertencem), 179 (do tratamento diferenciado que devem dispensar 

às microempresas e empresas de pequeno porte), 180 (de sua obri
gação de promover e incentivar o turismo), 198, § 2° (de sua obri-

64 "[A lei orgdnicaJ Ela é uma espécie de constituição municipal. Cuidard de discriminar 
a matéria de competência exclusiva do Município, observadas as peculiaridades locais, 
bem como a competência comum que a Constituição lhe reserva ( .. .). A própria Consti
tuição Jd indicou o conteúdo básico da Lei 01lJdnica [cf art. 29, I a XVI; da Carta 
da República J ... " José Monso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 16' 
ed., São Paulo, Malheiros, 1999, pp. 623/624. 
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gação em aplicar um percentual determinado de suas receitas em 

saúde), 211 (da organização de seu sistema de ensino), e 212 (de 

sua obrigação em aplicar um percentual mínimo de suas receitas 
em educação). 

Os Municípios são representados judicialmente por seus procu

radores ou pelo seu Prefeito (Código de Processo Civil, art. 12, I). 

Idem quanto à representação extrajudicial, nos termos do que dispo

nham suas respectivas leis orgânicas e demais leis. 

Também pode haver situações em que os Municípios sejam re

presentados em juízo por qualquer autoridade estadual, se normas 
processuais específicas o determinarem, como ocorre no caso do 

mandamus. 

No inciso IV do artigo em foco, o Código apresenta as autarquias. 

O termo autarquia foi formado de duas palavras gregas: autós) 

que quer dizer "(eu) mesmo, (tu) mesmo, (ele) mesmo",65 e arkhé) 
"poder, autoridade (dentre outros sentidos)", 66 significando, pois, 

etimologicamente, poder sobre si mesmo, isto é, autogoverno. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o vocábulo foi utilizado 
em sentido técnico-jurídico pela primeira vez na Itália, em 1897, por 

Santi Romano, para se referir às comunas, províncias e outros entes 

públicos existentes nos Estados unitários. Depois, o vocábulo findou 
banido do léxico jurídico italiano. De toda sorte, é de se notar que seu 

sentido originário (descentralização territorial) não era exatamente o 

que possui· em nosso direito, o qual se deve ao trabalho posterior de 

administrativistas como Guido Zanobini e Renato Alessi, que desen-

65 AntÔnio Houaiss, Mauro de Salles Villar et Francisco Manuel de Mello Franco, 
verbete aut(o) -) em Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa) P ed., Rio de J anei
ro, Objetiva, 2001, p. 348. 

66 Antônio Houaiss, Mauro de Salles Villar et Francisco Manuel de Mello Franco, 
verbete-arquia) em Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1 a ed., Rio de Ja
neiro, Objetiva, 2001, p. 293. 
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volveram a respeito um conceito ligado a entidades da administração 

indireta (descentralização por serviço). No Brasil, elas já existiam 

mesmo antes da elaboração conceitual ou doutrinária, havendo auto

res que consideram, malgrado algumas opiniões divergentes, que a 

primeira autarquia nacional teria sido a Caixa Econômica, fundada em 

1861. Mas as autarquias não figuraram no texto do Código de 1916 

como entidades de direito público interno porque só começaram a se 

tornar mais freqüentes, em nosso país, a partir de 1923, com a cria

ção do Instituto de Aposentadorias e Pensões.67 

A mesma autora preleciona: ''Atualmente) seu conceito legal consta 
do art. 5°) ~. do Decreto-Lei n° 200: (serviço autônomo) criado por lei) com 
personalidade jurídica) patrimônio e receita próprios) para executar ati
vidades típicas da Administração Pública) que requeiram) para seu me
lhor funcionamento) gestão administrativa e financeira descentralizada.) 
É de se notar que não consta desse preceito a natureza pública da sua per
sonalidade; a essa circunstância acrescente-se o fato de que a Constituição 
de 1967 (art. 163) § 2°)) em sua redação original) determinava que as 
empresas públicas) as autarquias e sociedades de economia mista reger-se
ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas; a falha foi corrigida pela 
Emenda Constitucional n° 1) de 1969) que) no artigo 170) § 2°) repetiu 
aquela norma) excluindo a referência às autarquias. 

Mas parece ter-se repetido na atual Constituição, cujo artigo 173, 

§ 1°, em sua redação original, fazia referência a 'outras entidades que 

explorem atividade econômica', incluindo-as entre as que se sujeitam 

ao direito privado; essa expressão abrangia autarquias, acaso existen

tes, que desempenhassem atividade econômica. Com a alteração 

introduzida pela Emenda Constitucional nO 19/98, o dispositivo im

plicitamente exclui as autarquias, pois faz expressa referência a em-

67 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 10a ed., São Paulo, Atlas, 
1999, p. 317. 
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presa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens 

ou de prestâção de serviços. 
Costuma-se apontar outra falha no conceito legal de autarquia, 

pelo fato de fazer referência ao exercício de 'atividades típicas da Ad

ministração Pública'; alega-se que autarquias existem que prestam 
atividade econômica. A crítica é parcialmente procedente, porque o 

estudo da história das autarquias no direito brasileiro revela que muitas 

foram criadas para desempenhar atividade de natureza econômica, 
corno as Caixas Econômicas e a Rede Ferroviária Federal. No entan

to, essa fase parece estar superada, porque as chamadas autarquias 

econômicas foram sendo paulatinamente transformadas em pes

soas jurídicas de direito privado, para funcionar corno sociedades 
comerCIaIS. 

Além dissoy se falha existey não é propriamente no conceito do Decre
to-Lei n° 200y mas na escolha da entidade autárquica para o exercício de 
atividades em que ela não se revela como a forma mais adequada. "68 

Autarquia é, pois, a entidade dotada de personalidade pública, 
porém não política (meramente administrativa), autônoma, auxiliar 

e descentralizada da administração pública, criada por lei específica, 

sujeita à fiscalização e tutela do Estado, financiada por recursos pro
venientes do Estado ou do produto de sua atividade,69 para realizar 

tarefas especiais, típicas da Administração Pública, que são melhor 

desempenhadas através de gestão administrativa e financeira descen-

68 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, lOa ed., São Paulo, Atlas, 
1999, pp. 317/318. 

69 Como os fundos resultantes da aplicação de multas, da arrecadação de tributos 
que a lei lhe admita impor (verbi gratia, as taxas recolhidas pela OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil, embora haja quem a entenda não uma autarquia, mas um 
serviço socialsuigeneris) ou, no caso, por exemplo, do INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social, da contribuição da coletividade. 
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tralizada, atuando sem subordinação hierárquica ao ente que a insti

tuiu, embora sujeita a controle finalístico de sua administração e da 

conduta de seus agentes, nos limites legais.70 

A doutrina fala de diversas espécies de autarquias, como as eco

nômicas (tipo IBC - Instituto Brasileiro do Café), de crédito (como 

diversas Caixas Econômicas), industriais (cujo exemplo era a Rede 
Ferroviária), mas todas elas, atualmente, foram extintas ou transfor

madas em empresas. Remanescem autarquias de previdência e assis

tência (caso do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social), profissi
onais ou corporativas (qual a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil) 

e culturais ou de ensino (tais a maioria das universidades públicas). 

Atualmente, com a criação das agências reguladoras (ANATEL -
Agência Nacional de Telecomunicações, ANEEL - Agência Nacional 

de Energia Elétrica, ANA - Agência Nacional de Águas, ANP - Agên

cia Nacional do Petróleo e várias outras), passaram a abundar as 

autarquias de controle de atividades econômicas. 

É possível ainda separar as autarquias em federais, estaduais e 

municipais, conforme sejam criadas pela União, por Estado ou por 

Município. Caberia falar ainda em autarquia distrital, quando criada 

pelo Distrito Federal. 

70 Nessa linha, a conhecida definição de Hely Lopes Meirelles, para quem autarquias 
"são pessoas jurídicas de Direito Público) de natureza meramente administrativa) cria
das por lei especifica) para a realização de atividades) obras ou serviços descentralizados 
da entidade estatal que as criou. Funcionam e operam na forma estabelecida na lei 
instituidora e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar ativi
dades econômicas) educacionais) previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela 
entidade estatal-matriz) mas sem subordinação hierárquica) sujeitas apenas ao controle 
finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes". Hely Lopes Meirelles, 
Direito Administrativo Brasileiro) lSa ed., São Paulo, Malheiros, 1993, p. 62. 
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Outra classificação divide as autarquias em fundacionais e 

corporativas, conforme sejam organizadas à moda de fundações ou 
sociedades, respectivamente. 71 

E se chega, então, ao último inciso do artigo em pauta, o Iv, onde 

foram postas "as demais entidades de caráter público criadas por lei" . 

. Em outras palavras, o Código admite, sem reservas, outras enti

dades de direito público, além dos entes políticos e das autarquias. 

Imediatamente se pensa nas fundações públicas. 
Essa figura, especialmente após o Decreto-Lei nO 900, de 29 de 

setembro de 1969, passou a ser utilizada, no Brasil, como um dos mais 

importantes veículos da ação estatal descentralizada e sem caráter 

econômico. Entretanto, tal circunstância suscitou vivos debates entre 

os que não admitiam a natureza pública das fundações, afirmando que 

elas, mesmo quando instituídas ou mantidas pelo Poder Público tinham 

necessariamente estrutura de direito privado,72 e aqueles que reconhe
ciam natureza jurídica pública nesses entes, até diante da unidade do 

regime de pessoal, a identidade da regulação jurídica de seus bens e 
atos e outros fatores de assimilação. 

A última corrente pareceu prevalecer na Constituição de 1988, 

pacificando-se, tanto na doutrina como na jurisprudência, a idéia de 
que tais fundações não passavam de espécie do gênero autarquia, 73 

embora a maioria dos que versavam o tema admitisse que o Estado 

poderia também instituir uma fundação dando-lhe propositadamen

te natureza privada. 

71 Registre-se que alguns autores (Hely Lopes Meirelles, por exemplo) negam a exis
tência de fundações públicas, considerando que tais pessoas jurídicas só podem 
ser de direito privado. 

72 Como Hely Lopes Meirelles, em todas as edições do seu Direito Administrativo 
Brasileiro anteriores à Constituição de 1988, após a qual foi obrigado a reconhe
cer que a idéia contrária predominara. 

73 A tese se deve sobretudo a Celso Antônio Bandeira de Mello, em Natureza e Re
gime Jurídico das Autarquias, São Paulo, RT, 1986. 
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Mais recentemente, entretanto, especialmente após a deflagração 

da chamada reforma do Estado, que se tornou norma a partir da 

Emenda Constitucional nO 19, de 1998, a questão de serem autarquias 

as fundações públicas voltou à baila. 

Odete Medauar, expressando o pensamento atualizado, diz a pro
pósito: ''Parece melhor aceitar que) embora possam ter semelhanças com 
as autarquias) as fundações foram criadas nas últimas décadas por inicia
tiva do Poder Público; são uma nova forma de descentralização por servi
ço) um n(}vo tipo de pessoa administrativa (como afirmam Homero Senna 
e Clóvis Zobaran Monteiro) na obra Fundações Públicas - No direito, 

na Administração) 1970) p. 231). Parece estranho uma entidade (fttn

dação) ser tida como espécie de outra (autarquia) sem se confundirem nos 
seus conceitos (como bem ponderou o saudoso Hely Lopes Meirelles) Direi

to Administrativo Brasileiro) lSa ed.) 1990) p. 311). Trata-se) portan
to) de outra entidade) como prevê a legislação brasileira. Mesmo distanci
ando-se das características das fundações apontadas no direito civil) 
sobretudo por faltar; muitas vezes) a reserva de patrimônio destinada a 
um fim. O ordenamento intitulou-as fundações públicas) como entidades 
da Administração indireta) que realizam atividades que o Poder Público 
assume para atendimento de fins de interesse geral. "74 

Com efeito, a Constituição sempre se reportou a duas figuras 
(autarquias e fundações) e não a uma única. O fato de existirem fun

dações com características eminentemente autárquicas (sem a base 

patrimonial fundacional típica) pode ser explicado como o fruto de uma 
distorção na criação de tais entidades, fato corriqueiro em nosso país, 

e que já ocorrera com as próprias autarquias, ao tempo em que fo

ram criadas muitas com finalidades tipicamente empresariais, 

desbordantes, portanto, do caráter que deveriam ostentar, à luz do 

próprio conceito legal. 

74 Odete Medauar, Direito Administrativo Moderno) 2a ed., São Paulo, RT, 1998, 
p.87. 
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Mas com a Emenda nO 19/98, a Constituição deixou clara a dife

renciação entre autarquia propriamente dita e fundação pública. Para 

a criação da primeira, exige-se lei especial, enquanto que para a da 
última basta lei autorizativa (art. 37, XIX). Por certo o escopo da ino

vação foi o de especializar as fundações, de modo que só surjam no
vas nas áreas definidas por lei complementar, referida pela mesma 

estatuição. Isso deverá fazer cessar a multiplicação de fundações pú

blicas sem obediência aos parâmetros devidos. 

Ademais, a nova redação dada, pela mesma Emenda, ao art. 39 
da Constituição, enseja a possibilidade de diferenciação entre o regi

me de pessoal de autarquias e o das fundações, ou pelo menos não 
mais lhes impõe uma igualdade. 

O dispositivo ora comentado consagra a distinção entre autarquias 

e fundações públicas, não se devendo mais entender as últimas com

preendidas entre as primeiras. 
Manteve-se ainda a possibilidade da instituição, pelo Poder PÚ

blico, de fundações com natureza jurídica e estrutura de direito priva

do, o que decorre do parágrafo único, que já foi objeto de comentário 
por ocasião do artigo anterior. 

Diga -se, a propósito, que além de fundações privadas que podem 

ser instituídas pelo poder público, ou que, tendo sido instituídas por 
particulares, passem a ser mantidas com recursos públicos, há ainda 

pessoas jurídicas nitidamente de direito privado que o Estado tam

bém pode constituir para melhor atingir seus objetivos. 

Dentre essas pessoas - as quais, tendo índole privada, acham-se 

contempladas entre as modalidades de que cuida o art. 44 do Código, 

mais adiante -, destacam-se a empresa pública (cujo nome contradiz 
a própria natureza) e a sociedade de economia mista. 

Tanto as autarquias, fundações públicas, fundações privadas ins

tituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, como as 
sociedades de economia mista são estudadas especificamente pelo 
Direito Administrativo. Todavia, como as próprias entidades políti-
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cas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) podem praticar e 

obviamente praticam, a todo momento, atos jurídicos civis, negociais, 

e até ilícitos, que podem ter repercussões ou interessar ao direito pri
vado, de modo que se submetem, nesse sentido, às regras deste. 

Especificamente, as empresas públicas são entidades dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 

capital exclusivo da União, criadas por lei para a exploração de ativi
dade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 

contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se 

de qualquer das formas admitidas em direito (cf. art. 5°, II, do De
creto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n° 900, de 29 de setembro de 1969). As sociedades de 

economia mista, a seu turno, são as entidades dotadas de personali

dade jurídica de direito privado, criadas por lei para a exploração de 

atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 

com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade 

da Administração Indireta (cf. art. 5°, ID, do Decreto-Lei n° 200, de 

25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei nO 900, 

de 29 de setembro de 1969). 
A Constituição trata delas em seu art. 173 e respectivos §§. 

Ressalte-se que tais pessoas jurídicas - e, de modo geral, todas aquelas 

onde se sente a presença do Estado -, embora por sua essência privada, 

sejam não apenas nos atos civis que praticam, mas em sua própria estru

tura, subalternas ao direito privado, às normas civis, empresariais e tra

balhistas, sob certos aspectos não podem escapar dos princípios do direi
to público, decorrentes da Constituição e das leis, em face de sua especial 

condição de entes da Administração, dita indireta. 

Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Es

tados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito 

internacional público. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 
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COMENTÁRIOS 

Não existia, no Código de 1916, nenhum dispositivo similar ao 

presente. Ele, em verdade, sequer constava do texto do projeto origi

nal, havendo sido acrescido na Câmara dos Deputados, na fase inicial 

de tramitação, apenas por uma questão de simetria e uniformidade: 

um artigo (que veio a ser o 40) dividia as pessoas jurídicas em pesso
as de direito público interno e externo, e pessoas de direito privado; 

havia um outro artigo (que se tornou o 41) enumerando as de direito 

público interno, e mais um (o atual art. 44), listando as de direito 

privado. Faltava então um outro para elencar as pessoas jurídicas de 

direito· público externo. Este. 

No direito comparado, encontra-se disposição semelhante ao 

menos no código argentino, na primeira parte de seu art. 34.75 

O elenco, porém, maxima venia) é dispensável. Por um lado, inó
cuo, pois entes que se acham fora do direito interno não podem ser 

regulados por este, de modo que sua existência, ou sua consideração 

como pessoas não está na dependência da norma indígena. Se o pre

sente artigo não considerasse, por exemplo, a Santa Sé como uma 

pessoa jurídica de direito público, nem por isso ela deixaria de sê-lo. 

Por outro lado, desnecessário, já que mais propriamente cabível à 
doutrina, e não à lei, tratar do assunto. 

A estatuição menciona como pessoas jurídicas de direito público 
externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 

pelo direito internacional público. A última expressão abrange a já 

referida Santa Sé, as organizações internacionais, como a ONU -

Organização das Nações Unidas, a OEA - Organização dos Estados 

75 "A.rt. 34. Son también personas jurídicas los Estados extranjeros) cada una de sus 
provincias o municipios) los establecimientos) corporaciones) o asociaciones existentes en 
países extranjeros) y que existieren en ellos con iguales condiciones que los de! artículo 
anterior." 
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Americanos, o GATI - Acordo Geral de Tarifas e Comércio, entes 

estatais estrangeiros que não tenham seu status de soberania plena

mente definido (como Porto Rico, Estado associado aos Estados 
Unidos da América, e diversos territórios sob administração direta da 

ONU), bem como os hoje em dia importantíssimos blocos de Esta

dos, tais como a União Européia, o Mercosul- Mercado Comum do 

Sul a que o Brasil pertence, e outros. 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são ci

vilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualida

de causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

Direito anterior: Art. 15. As pessoas jurídicas de direito público 

são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qua

lidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito 

ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os 

causadores do dano. 

COMENTÁRIOS 

O dispositivo corresponde, em linhas gerais, ao art. 15 do Códi

go de 1916, mas com uma fundamental diferença: sem a expressão 

"procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever pres

crito por lei". 

A mudança retrata a opção do legislador codificado pela teoria 

da responsabilidade objetiva dos entes públicos - já consagrada na 

Constituição de 198876 e mesmo em outras Cartas Políticas que a 

76 '5'l.rt. 37 .... » 
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precederam, e com incontáveis exemplos jurisprudenciais -, harmo

nizando a dicção do Código com a da Lei Maior. 

Não se achou dispositivo similar em códigos civis estrangeiros. 

Alguns deles trazem dispositivos sobre a responsabilidade das pesso

as jurídicas em geral,77 mas não especificamente sobre a das pessoas 

jurídicas de direito público. 

§ 60 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes) nessa qualidade) causarem a terceiros) 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 
A propósito, para harmonizar ainda mais a dicção do Código com a da Constitui
ção, já tramita no Congresso o projeto de Lei n° 6.960, de 2002, da Câmara, reI. 
o Dep. Ricardo Fiúza (mesmo relator final do projeto que deu origem ao próprio 
Código Civil), que dá ao art. 43, sob comentário, a seguinte redação, ainda mais 
próxima à da Carta Magna, acrescentando, às pessoas jurídicas de direito público 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos e também inclui expressamente 
entre os atos sujeitos à responsabilidade objetiva aqueles de intervenção no domínio 
econômico: 
''Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes) nessa qualidade) causarem a 
terceiros) inclusive aqueles decorrentes da intervenção estatal no domínio econômico) 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Para 
esta e todas as demais referências aos projetos de lei que alteram o Código Civil a 
fonte foi o sítio http://www.camara.gov.brfInternet/sileg). 

77 Como o argentino: 
''Art. 43. Las personas jurídicas responden por los danos que causen quienes las dirijan 
o administren) en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los 
danos que causen sus dependientes o las cosas) en las condiciones establecidas en el título: 
7Je las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.' 
Ou o português: 
''Art. 1650 

- Responsabilidade civil das pessoas colectivas 
As pessoas colectivas respondem civilmente pelos actos ou omissões dos seus representantes) 
agentes ou mandatários nos mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos 
ou omissões dos seus comissários)) [para esta e todas as demais reforências ao Código Civil 
Português (Decreto-Lei nO 47344) de 25 de novembro de 1966) como se encontra em 
vigor, a fonte foi o sítio http://www.mreis.pt/docs/cc.htm ]. 
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Em priscas eras, o Estado era totalmente irresponsável. Aos 

poucos, porém, posteriormente, passou-se a aceitar sua 

responsabilização, especialmente nos chamados atos de gestão (atos 

de natureza puramente civil), ficando os atos de império (atos de auto

ridade), porém, resguardados. Findou-se por aceitar a responsabili

dade estatal qualquer que fosse a categoria do ato praticado (aliás, a 
distinção entre atos de império e de gestão mostrou-se inteiramente 
superada), mas - como na redação do Código anterior - ainda se vin

culava tal responsabilidade à culpabilidade lato sensu) isto é, culpa stricto 
sensu ou dolo. Numa evolução das teorias a respeito, veio da França a 

corrente dafaute du service) isto é, não era necessário demonstrar cul

pa do Estado, mas apenas expor sua falha em relação ao que teria sido 
a conduta ideal. Finalmente, passou-se à teoria do risco, que entende 

estar a atividade da administração pública sempre pondo em risco as 

pessoas, de maneira que deve responder, independentemente de qual
quer coisa, sempre que produzir uma lesão. Essa teoria do risco tem 

duas vertentes: uma mais moderada, dita do risco administrativo, que 

admite a atenuação ou até exclusão da responsabilidade estatal, uma 

vez demonstrada culpa concorrente ou exclusiva do particular, no even

to danoso; e a mais radical, do risco integral, que não aceita de modo 

nenhum que o Estado deixe de ser responsabilizado pelo resultado 

danoso de sua atividade, ainda que haja culpa do lesado.78 

O artigo em tela, todavia, não chega a atribuir genericamente, às 

pessoas jurídicas de direito público, responsabilidade por atos 

78 Sintetizando a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, escreve 
Diógenes Gasparini: ''A fase da irresponsabilidade civil do Estado vigorou de início 
em todos os Estados, mas notabilizou-se nos absolutistas. Nestes, negava-se tivesse aAdmi
nistração Pública a obrigação de indenizar os prejuízos que seus agentes, nessa qualida
de, pudessem causar aos administrados. Seu fundamento encontrava-se em outro prin
cípio vetor do Estado absoluto ou Estado de polícia, segundo o qual Estado não podia 
causar males ou danos a quem quer que fosse. Era expressado pelas fórmulas Le roi ne 
peut mal faire e The king can do no wrong ( ... ). 
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legislativos ou judiciais que possam causar lesão a terceiros. Esses são 

temas bastante delicados, que não estão ainda pacíficos na doutrina e 

têm apenas algumas manifestações da jurisprudência. 

A vigência dessas máximas) se de um lado indicava a irresponsabilidade do Estado) de 
outro não significava o desamparo total dos administrados. O rigor da irresponsabilidade 
civil do Estado era quebrado por leis que admitiam a obrigação de indenizar em casos 
específicos (. . .). A par disso) admitia-se a responsabilidade do agente público quando o 
ato lesivo pudesse ser atribuído diretamente a ele. O princípio da responsabilidade dos 
agentes públicos) em lugar da responsabilidade do Estado) foi consagrado) entre nós) na 
Constituição de 1824) no item 29 do art. 179) ressalvado o Imperado~ que não estava 
submetido a qualquer responsabilidade) nos termos do art. 99 dessa Lei Maior. 
A teoria da irresponsabilidade patrimonial do Estado está inteiramente superada. As 
últimas nações a sufragar a doutrina da responsabilidade foram os Estados Unidos da 
América do Norte) em 1946) e a Inglaterra) em 1947 (. . .). 
O estágio da responsabilidade com culpa civil do Estado) também chamada de res
ponsabilidade subjetiva do Estado, instaura-se sob)a influência do liberalismo) que 
assemelhava) para fins de indenização) o Estado ao indivíduo. Por esse artifício o Estado 
tornava-se responsável e) como tal) obrigado a indenizar sempre que seus agentes houves
sem agido com culpa ou dolo. O fulcro) então) da obrigação de indenizar era a culpa do 
agente. É a teoria da culpa civil. Essa culpa ou dolo do agente público era a condicionante 
da responsabilidade patrimonial do Estado. Sem ela inocoma a obrigação de indenizar. 
O Estado e o indivíduo eram) assim) tratados de forma igual. Ambos) em termos de res
ponsabilidade) respondiam conforme o Direito Privado) isto é, se houvessem se comporta
do com culpa ou dolo. Caso contrário) não respondiam. 
Os conceitos de culpa ou dolo eram os mesmos do Direito Privado. O agente público atua 
com culpa quando age com imprudência) imperícia) negligência ou imprevisão e causa 
um prejuízo a alguém. Eis aí a noção de culpa. Dolo) de outra parte) é a vontade cons
ciente do agente público voltado para a prática de um ato que sabe ser contrário ao 
direito. Ambos os comportamentos impunham ao Estado a obrigação de indenizar. 
Essa doutrina foi acolhida pelo nosso ordenamento através do art. 15 do Código Civil 
(. . .) e vigorou sozinha até o advento da Constituição da República de 1946. A partir 
daí começou a viger a responsabilidade sem culpa ou responsabilidade objetiva (...). 
A solução civilista) preconizada pela teoria da responsabilidade patrimonial com culpa) 
embora representasse um progresso em relação à teoria da irresponsabilidade patrimonial 
do Estado) não satisfazia os interesses de justiça. De fato) exigia muito dos administra
dos) pois o lesado tinha que demonstra~ além do dano) a situação culposa do agente 
estatal. Tornam-se) assim) inaplicáveis) em sua pureza) os princípios da culpa civil) 
para obrigar o Estado a responder pelos danos que seus servidores pudessem causar 
aos administrados. 
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N O que tange à responsabilidade por atos legislativos, ela só exis

tirá se a própria lei causadora do gravame o estabelecer, ou se a nor

ma em questão ferir a isonomia, lesando específica e diretamente o 

Em razão disso) procurou-se centrar a obrigação de indenizar na culpa do serviço) ou) 
segundo os franceses) na faute do service. Ocorria a culpa do serviço sempre que este não 
funcionava (não existia) devendo existir)) funcionava mal (devendo funcionar bem) 
ou funcionava atrasado (devendo funcionar em tempo). Era a teoria da culpa admi
nistrativa (não se tem o causador direto do dano)) que recebeu de Hely Lopes Meirelles 
o seguinte comentário: 'Y1 teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio 
da transição entre a doutrina subJetiva da culpa civil e a tese obJetiva do risco adminis
trativo que a sucedeu) pois leva em conta a falta do serviço para dela inferir a responsa
bilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio falta do serviço - culpa da 
Administração. Já aqui não se indaga da culpa subJetiva do agente administrativo) 
mas perquire-se a falta obJetiva do serviço em si mesmo) como fato gerador da obrigação 
de indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se também uma culpa) mas uma culpa 
especial da Administração) a que se convencionou chamar de culpa administrativa 
(Direito Administrativo) cit.) p. 556 - grifos do original). 

O êxito do pedido de indenização ficava) dessa forma) condicionado à demonstração) por 
parte da vítima) de que o serviço se houvera com culpa. Assim) cabia-lhe demonstra1j 
além do dano) a culpa do servijo) e isso ainda era muito) à vista dos anseios de Justiça. 
Procurou-se) dessarte) novos critérios que) de forma obJetiva) tornassem o Estado respon
sável patrimonialmente pelos danos que seus servidores) nessa qualidade) pudessem cau
sar aos administrados. 
Dessa procura surge) sob a inspiração das decisões do Conselho de Estado Francês) a te
oria da responsabilidade patrimonial sem culpa) também chamada de teoria da res
ponsabilidade patrimonial objetiva, teoria do risco administrativo) ou) simplesmen
te) teoria objetiva) que amplia a proteção do administrado. Por essa teoria) a obrigação 
de o Estado indenizar o dano surge) tão-só) do ato lesivo de que ele) Estado) foi o causa
dor. Não se exige a culpa do agente público nem a culpa do serviço. É suficiente a prova 
da lesão e de que esta foi causada por agente daAdministração Pública. A culpa é inferida 
do fato lesivo) ou) vale dize1j decorrente do risco que a atividade pública gera para os 
administrados. Esse rigor é suavizado mediante a prova) ftita pela Administração Pú
blica) de que a vítima concorreu) parcial ou totalmente) para o evento danoso) ou de que 
este não teve origem em um comportamento do Estado (foi causado por um particular). 
Essas circunstdncias) conforme o caso) liberam o Estado) total ou parcialmente) da res
ponsabilidade de indenizar ( .. .). Nessa permissão para o Estado provar que não foi o 
causador do dano ou que a culpa cabe à vítima está a diferença entre a teoria do risco 
integral e a teoria do risco administrativo) como ensinam alguns autores. 
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patrimônio de uma dada pessoa, ou grupo de pessoas, afetando-os de 

modo diverso daquele que toca aos demais cidadãos. Também se es

pecula quanto à possibilidade de indenização por inconstitucionalidade 
da lei ou mesmo da ausência desta. 79 

A Constituição de 1988, efetivamente, preocupou-se com os efei

tos danosos da omissão legislativa, instituindo dois mecanismos para 
coibi-la: o mandado de injunção e a ação declaratória de 

inconstitucionalidade por omissão, ambos, porém, de baixo nível de 

eficácia em nossa prática pretoriana, como reconhece a maior parte 

dos juristas.8o 

Em relação aos atos judiciais, deve haver previsão legal para que 

o Estado responda por dano causado por eles. A Constituição impõe 
diretamente a responsabilidade estatal por condenação decorrente de 

Por teoria do risco integral entendem a que obriga o Estado a indenizar todo e qual
quer dano) desde que envolvido no respectivo evento. Não se indaga) portanto) a respeito 
da culpa da vítima na produção do evento danoso) nem se permite qualquer prova vi
sando elidir essa responsabilidade. Basta) para caracterizar a obrigação de indenizat; o 
simples envolvimento do Estado no evento (. . .). Essa teoria) por ser injusta) não recebeu 
maiores cuidados da doutrina nem é adotada por qualquer país. 
Por fim) diga-se que) se tais teorias obedeceram a essa cronologia) não quer isso dizer que 
hoje só vigore a última a aparecer no cendrío jurídico dos Estados) isto é) a teoria da 
responsabilidade patrimonial objetiva do Estado ou teoria do risco administrati
vo. Ao contrdrio) em todos os Estados acontecem ou estão presentes as teorias da culpa 
administrativa e do risco administrativo) desprezadas as da irresponsabilidade e do 
risco integraL Aquela (culpa administrativa) se aplica) por exemplo) para responsabili
zar o Estado quando de danos decorrentes de casos fortuitos ou de força maiot; em que o 
Estado indeniza se tiver se omitido em comportamentos impostos por lei. Esta (risco admi
nistrativo)) nos demais casos" (Diógenes Gasparini. Direito Administrativo) 4' ed., 
São Paulo, Saraiva, 1995, pp. 588/591). 

79 Maria Emília Mendes Alcântara. Responsabilidade do Estado por Atos Legislativos e 
Jurisdicionais, São Paulo, RT, 1988. 

80 Ver, por todos, Ivo Dantas, Constituição & Processo) vol. 1, Introdução ao Direito 
Processual Constitucional, Curitiba, Juruá, 2003, pp. 337/351. 
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erro judiciário81 ou pela permanência de alguém no cárcere, por mais 

tempo do que o devido (art. 5°, LXXV). O Código de Processo Penal, 
em seu art. 630, já contemplava previsão similar, com algumas 
condicionantes, em seu § 2°, as quais, para a doutrina, foram revogadas 
pelo Texto Magno.82-83 

O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece responsa
bilidade pessoal do juiz (art. 133), mas a doutrina reconhece que o 
lesado tanto pode acionar este diretamente, ou o próprio Estado.84 

Evidentemente, pagando o ente público indenização pelo magistrado 
culpado, pode ingressar com ação regressiva contra este.85 

Aliás, em tema de ação regressiva contra funcionário, opiniões que pa
recem bastante atiladas pregam que há aí não mera possibilidade, mas 

obrigatoriedade de sua proposição, por parte dos representantes das pessoas 
jurídicas de direito público.86 Afinal, o interesse público é indisponível. 

81 Ainda que a mens constitutwnis nesse dispositivo pareça haver se dirigido ao erro 
judiciário criminal, como não foi excluído o cível, é imaginável que se possa bus
car a responsabilidade civil estatal nesse caso, principalmente nas hipóteses dos 
inicisos I, lI, IV, V, VI, VIII e IX do art. 485 do Código de Processo Civil. 

82 Assim Damásio E. de Jesus, Código de Processo PenalAnotado) 18a ed., São Paulo, 
Saraiva, 2002, p. 487. 

83 O § 10 desse dispositivo também precisa ser interpretado cum grano salis) porque, 
à vista da estrutura judicial prevista na Constituição, a responsabilidade será fede
ral sempre que a condenação provier de alguma das "Justiças" da União (Federal, 
Eleitoral, Militar, do Distrito Federal e Territórios), sendo dos Estados caso oriun
da dos respectivos judiciários. 

84 Arruda Alvim, Código de Processo Civil Comentado) São Paulo, RT, 1975, vaI. VI, p. 300. 
85 Maria Helena Diniz refere jurisprudência de diversas cortes, a partir do Supremo 

Tribunal Federal (RI] 59/782,61/587,64/589; RI, 511/88, 329/744,446/86, 
261/88,304/464,351/49 e 464/101; RJTJSP 5/97,8/63, 19/547,24/511,48/ 
95 e RF 220/105), no sentido de descaber tal ação contra tribunal, porquanto o 
possível ato lesivo (ou atos lesivos) não seria de uma pessoa individualmente consi
derada, mas de um órgão colegiado. Com todo respeito a esse pensamento pretoriano, 
considero que as pessoas dos magistrados integrantes da corte de que tivesse 
promanado a lesão, desde que partícipes do ato respectivo, poderiam sim ser aciona
das regressivamente (Código CivilAnotado) 8a ed., Saraiva, São Paulo, 2002, p. 55). 

86 Sônia Sterman, "Responsabilidade Civil dos Agentes Públicos - Acão Regressiva 
- Obrigatoriedade de sua Proposição pelos Representantes das Pessoas Jurídicas 
de Direito Público", in RDC 340/20. 
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Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - as associações; 
11 - as sociedades; 
111 - as fundações; 
IV - as organizações religiosas; 
V - os partidos políticos. 
§ 1° 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. 

§ 2° As disposições concernentes às associações aplicam-se 
subisidiariamente às sociedades que são objeto do Livro 11 da Parte 
Especial deste Código. 

§ 3° Os partidos políticos serão organizados e funcionarão 
conforme o disposto em lei específica." 

Parágrafo único. As disposições concernentes às associações 
aplicam-se, subsidiariamente, às sociedades que são objeto do Li
vro 11 da Parte Especial deste Código. 

Direito anterior: Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, 

as associações de utilidade pública e as fundações; 
II - As sociedades mercantis 
§ 1° As sociedades mencionadas no n° I só se poderão constituir por 

escrito, lançado no registro geral (Art. 20, Par. 2°), e reger-se-ão pelo dispos
to a seu respeito neste Código, Parte Especial. 

§ 2° As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo estatuído nas 
leis comerciais. 

§ 3° Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto no que lhe for 

aplicável, nos arts. 17 a 22 deste código e em lei específica. 

COMENTÁRIOS 

o dispositivo regula a mesma matéria sobre que dispunha o art. 
16 do Código Civil revogado e foi recentemente alterado pela Lei nO 

10.825/2003. Entretanto, não o faz do mesmo modo. No antigo inciso 
I, falava-se em "sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas 

ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações". Es

tas últimas, agora, passaram para o inciso m. Todas as demais mo-
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dalidades antes listadas (e ainda os sindicatos) foram abrangidas, na 

norma nova, pela palavra "associações", empregada em sentido am

ploy como se vê do conceito dado a essa instituição pelo art. 53, mais 
à frente. 

A presente estatuição possui inúmeras congêneres em diplomas 
estrangeiros. 

O código tedesco, embora sem fazer uma lista, contém os § § 21 

e 22, que tratam, respectivamente, de associações sem fins lucrativos, 

ou idealísticas (Nicht wirtschaftlicher Vérein), e das associações com 
finalidades lucrativas ou econômicas (Wirtschaftlicher Vérein) , e o § 80, 

que cuida das fundações (Stiftungen). 

O argentino, no já referido art. 33.87 

O espanhol, no já igualmente mencionado art. 35, e, principal
mente, o 36.88 

87 "Art. 33. ( ... ). 

Tienen cardcter privado: 
1 ro. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal obJeto el bien común) 
posean patrimonio pro pio) sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes) no subsistan 
exclusivamente de asignaciones deI Estado) y obtengan autorización para funcionar; 
2do. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad 
para adquirir derechos y contraer obligaciones) aunque no requieran autorización expresa 
deI Estado para funcionar." 

88 ''Artículo 35. Son personas Jurídicas: 
1. Las corporaciones) asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. 
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que) con arreglo a derecho) hubiesen 
quedado vdlidamente constituidas. 
2. Las asociaciones de interés particulat; sean civiles) mercantiles o industriales) a las que 
la ley conceda personalidad propia) independiente de la de cada uno de los asociados. 
Artículo 36 
Las asociaciones a que se refiere el número 2° deI artículo anteriorJe regirdn por las 
disposiciones relativas aI contrato de sociedad) según la naturaleza de éste. " 
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o francês apenas diz, na segunda parte do seu art. 1.845, que têm 

caráter civil todas as sociedades às quais a lei não atribui outro caráter 

em virtude de sua forma, de sua natureza ou de seu objeto.89 

O italiano, no antes referido art. 12, fala em associações, funda

ções e outras instituições de caráter privado. No 13, menciona ainda 
as sociedades. 90 

E o português, no art. 125, ao cuidar de seu próprio campo de aplica

ção, finda listando as espécies de pessoas jurídicas privadas que admite.91 

Nosso Código estabeleceu uma distinção conceitual mais nítida 

entre associação e sociedade (a diferença entre essas figuras e a da 

fundação já era, mesmo antes, bem evidente). O Código de 1916 di

vidia a sociedade em civil e mercantil, e mantinha esses conceitos ao 

lado do de associação, o que complicava as coisas. Chegava mesmo a 

confundir associação com sociedade (observe-se, por exemplo, seu art. 

20, § 20
, e a denominação que dava à Seção ITr do Capítulo IT do Tí

tulo r do seu Livro r, Das Sociedades ou Associações Civis) como se pu

dessem existir associações mercantis). Agora está mais clara a linha 

que separa essas espécies, que são as principais formas que podem 

revestir as pessoas jurídicas de direito privado. 

Diga -se, antes de mais nada, que a expressão pessoa jurídica de 

direito privado identifica, fundamentalmente, uma entidade ligada à 

89 ''Article 1845. Les dispositions du présent chapitre [De la Société CivileJ sont applicables 
à toutes les sociétés civiles) à moins qu)il ny soit dérogé par le statut légal particulier 
auquel certaines d)entre elles sont assujetties. 
Ont le caractere civil toutes les sociétés auxquelles la loi n)attribue pas un autre caractere 
à raison de leur forme) de leur nature) ou de leur objet." 

90 "Art. 13 - Società 
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nellibro V (2247 e seguenti). " 

91 "Art. 1570 
- Campo de aplicação 

As disposições do presente capítulo são aplicáveis às associações que não tenham por fim o 
lucro econômico dos associados) às fondações de interesse social) e ainda às sociedades) quando 
a analogia das situações o justifique." 
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autonomia dos particulares, ou seja, um gênero de pessoas que é, via 

de regra, constituído por particulares. 

A divisão desse gênero em espécies decorre dos objetivos de cada 

uma e da posição que, em cada qual, assumem seus integrantes e o 
modo pelo qual se arranjam os respectivos direitos, obrigações, res

ponsabilidades e vínculos. 

As associações visam a um escopo idealístico, que pode ser cultu
ral, social, esportivo, educacional, científico, literário, assistencial, po

lítico, religioso, ou qualquer outro lícito, nascendo da convergência de 

vontades dos seus membros. Não têm objetivo de lucro para estes, 

que podem entretanto contribuir para sua manutenção e para a con
secução dos objetivos previstos. Não existem direitos e obrigações 

entre os associados, mas sim entre eles e a associação. Compreendem 

o que o antigo Código chamava de sociedades civis, religiosas, pias, 

morais, científicas, tenham ou não utilidade pública, e mais os parti

dos políticos e até os sindicatos.92 

Estão as associações mais amiudadamente reguladas no Capítu

lo seguinte (arts. 53 a 61), a cujos comentários se remete o leitor. 

Necessário apenas dizer algo, aqui, sobre os partidos políticos e 
')s sindicatos, como pessoas jurídicas privadas integradas ao gênero 

associações. 

92 Alguns autores, em relação a esses últimos, preconizem sua categorização à parte, 
como entidades privadas de interesse público. O Código vigente não autoriza essa 
subdivisão. Demais disso, há muitos entes privados, de variados tipos, que não os 
partidos políticos nem os sindicatos, os quais têm nítido interesse público, verbi 
gratia os integrantes da administração indireta como as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, as fundações e outras entidades, mesmo privadas, 
que embora não tendo sido instituídas, são mantidas pelo Poder Público (ver 
comentário ao art. 41, parágrafo único), todos os demais que de algum modo 
prestam serviços públicos ou mesmo serviços de utilidade pública, isso para não 
falar nos de caráter assistencial e similares, e muitas das hoje populares ONGs
Organizações Não-governamentais. As pessoas privadas que obtêm o reconheci
mento do seu caráter de utilidade pública, por sinal, podem gozar de diversos 
benefícios, mormente administrativos e tributários. 
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Os partidos políticos (inc. V, acrescido pela Lei nO 10.825/2003), 

que no passado já tiveram personalidade jurídica de direito público, 

são hoje, por determinação constitucional (Constituição, art. 17, es

pecialmente, quanto a esse ponto, seu § 2°), associações necessaria

mente de caráter nacional, que visam a assegurar, no interesse da de

mocracia, a autenticidade do sistema representativo. Não podem 
receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, 

muito menos ser subordinados a estes, estão obrigados a prestar con

tas à Justiça Eleitoral e têm seu funcionamento regulado em lei, asse

gurada autonomia para definir a própria estrutura interna, organiza

ção e funcionamento, devendo, entretanto, necessariamente, prever 

normas de fidelidade e disciplina partidárias. A lei orgânica dos parti
dos políticos é a Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 1995 (v. § 3°). 

Os sindicatos são associações que visam a defender direitos e 

interesses individuais e coletivos, principalmente de caráter trabalhis

ta, de uma dada categoria econômica ou grupo de categorias econô
micas ou profissionais, numa dada base territorial. Pode haver sindi

catos de empregados e de empregadores (sindicatos patronais). Além 

dos entes sindicais de primeiro grau (os sindicatos stricto sensu), há 

também os de segundo (federações, ou associações de sindicatos) e 

até de terceiro nível (confederações, ou associações de federações sin
dicais).93 A Constituição trata dos sindicatos em seu arts. 8° e respec-

93 As chamadas centrais sindicais (CUT - Central Única dos Trabalhadores, Força 
Sindical, CGT - Confederação Geral dos Trabalhadores e outras) não fazem, for
malmente, parte da estrutura sindical brasileira. Não são, em sentido técnico-jurí
dico, entes sindicais, mas apenas, genericamente, associações. Dessa sorte, sempre 
que a Constituição ou as leis, mormente as trabalhistas e as processuais derem tra
tamento diferenciado ou atribuírem direitos ou obrigações específicas aos sindica
tos, as centrais sindicais não estão incluídas. Do ponto de vista da representatividade 
efetiva dos trabalhadores (não se conhecem centrais sindicais patronais), porém, 
têm sido elas, desde a década de 1980, as entidades com maior legitimidade e poder 
de mobilização do operariado brasileiro. 
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tivos incisos, 74, § 2° e 114, § 2°. A legislação trabalhista, consolida

da e avulsa, é farta em normas relativas aos entes sindicais. 

As sociedades diferem das associações porque, ao contrário das 

primeiras, visam a obtenção de benefícios econômicos para os sócios. 

Nascem também da vontade convergente de seus membros, mas en
tre estes se formam vínculos recíprocos. Por isso a entrada e saída de 
filiados a uma associação é natural, enquanto a variação da composi

ção dos integrantes de uma sociedade altera a intimidade da própria 

estrutura desta. As sociedades, de acordo com o novo Código, divi
dem-se em sociedades empresárias (aparentadas com as antigas socie

dades mercantis) e as sociedades simples.94 Nas primeiras, há o obje

tivo de lucro mediante o exercício de atividade empresarial; nas 

últimas, o lucro é produto do exercício de determinadas profissões ou 

da prestação de serviços, tudo nos termos e mediante as formas regu

ladas no Título II (Da Sociedade) arts. 981 a 1.142) do Livro II (Do 

Direito de Empresa) arts. 966 a 1.195) da Parte Especial do Código, a 

que ora se faz remissão. 

Por sua vez, o parágrafo único do artigo sob comentário remete 
as sociedades acima mencionadas, subsidiariamente, às disposições 

concernentes às associações, evidentemente mutatis mutandis. 

As fundações, universalidades de bens (universitas bonorum) per
sonificadas pelo Direito, instituídas por iniciativa de particulares95 para 

a consecução de determinados objetivos, sempre tiveram evidentes 

diferenças com as associações e as sociedades (ambas, universitas 

personarum), em face da base ou substrato marcadamente patrimonial 

das primeiras, e pessoal das últimas. 

94 Dentro do objetivo de unificação parcial do direito privado, a regulação das socieda
des comerciais (agora denominadas empresárias, pois a base da classificação passou 
a ser a atividade, e não mais os antigos atos de comércio) foi trazida para dentro do 
Código Civil. 

95 Embora já se tenha visto que o Estado também pode instituí-las, e dar-lhes feição 
pública ou privada. 
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Vale ressaltar, porém, que tal distinção, se do ponto de vista prá
tico é mais do que evidente, e possui diversas conseqüências, sob o 

ângulo principiológico, no que tange à estrutura básica desses entes 

como pessoas jurídicas, não é tão essencial como aparenta. 

Autores clássicos já o demonstraram, como Ferrara, de quem se 

procurará sumariar o pensamento a respeito:96 

N as sociedades e associações avultam as pessoas naturais que as 

formam, eclipsando-lhes o substrato patrimonial. Mas quando obser

vamos a intimidade da estrutura desses entes, vemos que os indivídu
os neles consorciados para um dado objetivo servem como adminis
tradoresy como contribuintes e como destinatários ou beneficiários (estes 

últimos podem ser os próprios associados ou terceiros) da sociedade 
ou associação, o que é de somenos importância, porque ainda que a 

finalidade dela seja altruística, e portanto reverta para terceiros, certo 

é que os sócios, buscando tal fim, satisfazem um interesse filantrópi

co próprio. De fato, para alcançar as metas a que se propõem, devem 
os membros das sociedades ou associações também fornecer os meios, 

pessoais e patrimoniais, para sua obtenção. Daí as obrigações de con
tribuição, de integralização de cotas pecuniárias, ou mesmo a presta

ção direta de obra pessoal, científica, benemérita, religiosa, etc., que 

fazem deles colaboradores e servidores gratuitos. Enfim, os filiados 
administram a sociedade, isto é, emprestam sua atividade para a di

reção e execução dos negócios do ente societário. 

Mas a sociedade ou associação, para atingir seu objetivo, tem 
necessidade também de meios econômicos, porque nenhuma iniciati

va pode se realizar nem ter viabilidade sem um devido aporte 

patrimonial. 

96 Cf. Francesco Ferrara,LePersone GiuridicheJ 2a ed., reimpr., Turim, UTET, 1958, 
pp.46/49. 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 44) 397 

Será que é diferente nas fundações? 

Também nelas se acham as pessoas dos administradores~ dos con
tribuintes e dos beneficiários, só que essas pessoas se acham em posi

ção diversa, por causa de sua origem. Enquanto nas sociedades e as

sociações a obra, de regra, é constituída, administrada e fruída pelos 

próprios filiados ou sócios, nas fundações se tem uma instituição feita 
por uma só pessoa (o fundador), que dá ou indica o patrimônio ne

cessário para a realização dos fins propostos. Os beneficiários estão 

fora, e a administração se constitui para o serviço da obra. 
Nesse sentido, é indiferente do ponto de vista jurídico que a ad

ministração seja organizada pelos próprios beneficiários ou por estra

nhos em favor dos beneficiários, porque a administração serve só como 

atividade instrumental para a execução do fim. De resto essa 

contraposição se atenua, se se examinam outras formas de constitui

ção dos entes. No caso de uma fundação que resulte da participação 
de muitos fundadores, a administração pode ser constituída por re

presentantes daqueles, e mesmo constituir-se uma administração de 

co-fundadores, os quais, sendo pessoas jurídicas, podem desenvolver 
uma ação mais duradoura, a qual pode se concretizar não só na admi

nistração' mas também em uma atribuição patrimonial periódica. 

É possível haver nas fundações, portanto, não uma dotação 

patrimonial de uma só vez, mas a manutenção patrimonial do ente 

por toda a sua vida. Assim há uma assimilação ainda maior das socie

dades ou associações, nas quais as pessoas são em conjunto contribuin

tes e administradores. 
Ainda, a categoria dos destinatários ou beneficiários pela entida

de fundacional às vezes é de tal modo difusa e indeterminada que 

coincide com a generalidade, mormente se a fundação, in casu~ tem 
uma destinação pública. Aí tal categoria desaparece, dissolvendo-se 

na massa dos cidadãos. 
A doutrina costuma dizer, a propósito das fundações, que nelas o 

patrimônio é dado todo pelo fundador, de uma vez para sempre. Isso, 
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com efeito, se verifica algumas vezes, mas é em verdade raro. Mais 

freqüentemente acontece que o fundador dá um primeiro fundo 

patrimonial, que pode servir para a dotação inicial, mas o patrimônio 

vai se ajuntando e se acumulando por via de outras doações, lega

dos, etc. Dessa sorte, fundações, similarmente às associações, po

dem buscar contar com aportes regulares para sua manutenção. Tanto 
que, em algumas, aparecem categorias de "sócios" de uma forma 

especial, os mantenedores, contribuintes, beneméritos ou como quer 

que sejam chamados. 
As diferenças de estrutura entre sociedades e associações, de um 

lado, e fundações, de outro, reduzem-se, diante de tais possibilidades, 

ao mínimo, e em verdade dependem apenas de uma posição diversa 
dos mesmos elementos de composição. Em uma e outra se tem pro

motores e fundadores, órgãos de administração, contribuintes e des

tinatários. Tem-se igualmente um fundo patrimonial constituído, que 
se alimenta com aportes ou se acresce em relação aos destinatários. 

Mas, sobretudo, temos a obra socialmente útil que deve se realizar e 

que se põe em primeiro plano, no lugar centraL 

Por tal motivo, Ferrara considera que há um substrato básico co

mum a sociedades e associações e fundações, que consiste - não nas 

pessoas, nem as dos fundadores ou constituintes originários, até por
que podem desaparecer depois do átimo fugaz do ato constitutivo ou 

de fundação, nem as que formam universitas personarum) isto é, o com

plexo de filiados ou sócios que servem de colaboradores, administra

dores ou contribuintes da obra, porque eles são variáveis, fungíveis 

ou anônimos, nem as que integram a administração constituída, tan

to que esta pode ser organizada até depois que o ente é nascido, e que 

pode ser dissolvida, transformada, concentrada, e que diz respeito ao 

aparato para a atividade do ente; nem no patrimônio, pois um ente 

pode surgir sem patrimônio atual, mas só com meios e direitos para 
procurá-lo - mas no objetivo de todas essas pessoas jurídicas, na obra ou 
empreendimento que buscam realizar. 
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As considerações supra, com efeito, mostram que as pessoas ju

rídicas todas, tanto as ditas universalidades de pessoas como as de bens 

têm muito mais em comum do que usualmente se imagina. 

O Código regula especificamente os entes fundacionais no Capí

tulo li (Das Fundaçõesy arts. 62 a 69) do presente Título, a cujas ano
tações se faz remissão. 

Desde já, porém, é bom deixar consignado que a inclusão das 

fundações entre as pessoas jurídicas de direito privado não pode ser 

interpretado como tendo havido uma opção do Código pela tese de 
que tais pessoas, mesmo quando instituídas pelo poder público, têm 

sempre natureza jurídica privada, nem muito menos que o legislador, 

ao contrário, entendeu que as fundações, quando de natureza jurídica 
pública, já estariam contempladas sob a rubrica "autarquias", do inciso 

IV do artigo 41. As disposições da Constituição, já referenciadas no 

comentário ao referido artigo, não autorizam tal exegese. Deve-se ad

mitir que as fundações, em geral, são privadas, mas o Estado pode cons

tituir entes fundacionais, que, conquanto tenham natureza pública, pos

suem estrutura de direito privado. As fundações públicas, portanto, não 

teriam sido nem excluídas pelo Código, nem incluídas, por este, entre 

as autarquias, mas admitidas, na forma do parágrafo único do art. 41, 

entre as pessoas listadas naquele mesmo artigo, em seu inciso V. 
E, finalmente, foram incluídas as organizações religiosas pela Lei 

10.825/2003, com o acréscimo do inc. rv, as quais, segundo o § 1°, 

são de livre criação, organização, estruturação externa e funcionamen

to", vedado ao Poder Público negar-lhes reconhecimento ou registro 

dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento (§ 1°). 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de di

reito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo re

gistro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação 

do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por 

que passar o ato constitutivo. 
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Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a cons

tituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato 

respectivo, contado o praw da publicação e sua inscrição no registro. 

Direito anterior: Art. 18. Começa a existência legal das pessoas 

jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus contratos, atos 

constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado 

por lei especial, ou com a autorização ou aprovação do Governo, quandú 

precisa. 

Parágrafo único. Serão averbadas no registro as alterações que esses 

atos sofrerem. 

COMENTÁRIOS 

O dispositivo em tela é bem similar ao art. 18 do Código de 1916, 
modernizado em seu conteúdo e em sua redação,97 na qual foi incorpo

rado também o que antes era mencionado num parágrafo único, e trata 

do princípio da existência das pessoas jurídicas de natureza privada. 

Num novo parágrafo único ficou estabelecido prazo decadencial 

para o direito de anular a constituição de tais pessoas, por defeito do 

ato constitutivo, que antes não era previsto especificamente. 98 

Diversos códigos estrangeiros cuidam do mesmo tema. 

97 Por exemplo, a expressão "aprovação do Governo", utilizada tanto no C6digo 
antigo como, originalmente, no projeto do novo, foi, já na fase final de tramitação 
no Senado, alterada para "aprovação do Poder Executivo", para adequar a lingua
gem usada aqui com aquela da Constituição. 

98 O prazo de três anos cai para um caso aprovado o projeto de Lei n° 7.160 da Câma
ra, do Dep. Ricardo Fiúza, mesmo relator do projeto do C6digo naquela Casa, cuja 
redação, além dessa modificação, explícita ser permitida, ainda depois de proposta a 
ação anulat6ria, a correção ex officio do problema em questão: 
''Art. 45 .... 
Parágrafo único. Decai em um ano o direito de anular a constituição das pessoas jurí
dicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da data de sua 
inscrição no registro. Ainda depois de proposta a ação, é lícito à pessoa jurídica providen
ciar para que seja sanado o vício ou defeito." 
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o alemão, nos §§ 21 e 22, referidos e transcritos em nota anterior, 

diz que a pessoa jurídica sem fins lucrativos adquire capacidade de 

direito pela inscrição no registro das associações do juízo cível com

petente, e a de fins lucrativos, na falta de disposição legal federal es
pecífica, por autorização do Estado-membro em que tiver sede. No § 

55, referente ao juízo de registro (Zustiindigkeit für die 

Rcgistereintragung) esclarece que o registro deve ter lugar no juízo cível 

em cujo distrito a associação acha-se sediada, e no § 55a, incluído por 

lei de 2001, traça minudentes regras a respeito de registro eletrônico 

(Elektronisches Véreinregister). 99 

99 "§ 55 - Zustindigkeit fiir die Registereintragung 
(1) Die Eintragung eines ~reins der in § 21 bezeichnetenArtin das ~reinsregister 
hat bei dem Amtsgericht zu geschehen) in dessen Bezirk der ~rein seinen Sitz hat. 
(2) Die Landes}ustizverwaltungen konnen die ~reinssachen einemAmtsgericht für 
die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zuweisen. 
§ 55a - Elektronisches Véreinsregister 
(1) Die Landesregierungen konnen durch Rechtsverordnung bestimmen) dass und in 
welchem Umfang das ~reinsregister in maschineller Form ais automatisierte Datei 
gefohrt wird. Hierbei muss gewiihrleistet sein) dass 
1. die Grundsiitze einer ordnungsgemiiflen Datenverarbeitung eingehalten) insbesondere 
Vórkehrungen gegen einen Datenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der 
Datenbestiinde mindestens tagesaktuell gehalten und die originiiren Datenbestiinde sowie 
deren Kopien sicher aujbewahrtwerden) 
2. die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Datenspeicher aufgenommen 
und aufDauer inhaItlich unveriindert in Iesbarer Form wiede1'lfegeben werden kOnnen) 
3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Grundbuchordnung gebotenen 
Maflnahmen getroffen werden. 
Die Landesregierungen konnen durch Rechtsverordnung die Ermiichtigung nach Satz 
1 auf die Landes}ustizverwaItungen übertragen. 
(2) Die Führung des ~reinsregisters auch in maschineIler Form umfasst die Einrichtung 
und Führung eines ~rzeichnisses der ~reine sowie weitere'lj für die Führung des 
~reinsregisters erforderIicher ~rzeichnisse. 
(3) Das maschinell gefohrte ~reinsregister tritt for eine Seite des Registers an die SteIle 
des bisherigen Registers) sobaId die Eintragungen dieser Seite in den für die 
~reinsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen und aIs 
~reinsregister freigegeben worden sind. Die entsprechenden Seiten des bisherigen 
~reinsregisters sind mit einem SchIiifJungsvermerk zu versehen. 
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No argentino, a disposição correspondente se acha em seu art. 45.100 

No francês, a redação original do art. 1.843 designava o instante 

mesmo do contrato, salvo estipulação diversa no próprio, como o 

(4) Eine Eintragung wird wirksam) sobald sie in den for die &gistereintragungen 
bestimmten Datenspeicher aujgenommen ist und aufDauer inhaltlich unverdndert in 
lesbarer Form wiedet;gegeben werden kann. Durch eine Bcstdtigungsanzeige oder in 
anderer geeigneter Tttise ist zu überprüfon) ob diese Vóraussetzungen eingetreten sind. 
fede Eintragung soll den Tag angeben) an dem sie wirksam geworden isto 
(5) Die zum Véreinsregister eingereichten Schriftstücke ko'nnen zur Ersetzung der 
Urschrift auch ais Wiedet;gabe auf einem Bildtrdger oder auf anderen Datentrdgern 
aufbewahrt werden) wenn sichergestellt ist) dass die Wiedergaben oder die Daten 
innerhalb angemessener Zeit lesbar gemachtwerden konnen. Bei der Herstellung der 
Bild- oder Datentrdger ist ein schriftlicher Nachweis über ihre inhaltliche 
Übereinstimmung mit der Urschrift anzufortigen. 

100 "Art. 45. Comienza la existencia de las corporaciones) asociaciones) establecimientos) etc.) con 
el carácter de personas jurídicas) desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el 
gobierno) con aprobación de sus estatutos) y confirmación de los prelaclos en la parte religiosa. 
Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por 
vía sumaria) en caso de ilegitimidad o arbitrariedad. 
En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su refor
ma) podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento 
dei fin de la entidad. En este caso los ó1lJanos de gobierno de la fundación podrán interponer 
los recursos mencionados en el párrafo anterior." 
(6) Wird das Véreinsregister in maschineller Form ais automatisierte Datei gefohrt, so 
kann die Datenverarbeitung im Auftrag des zustdndigen Amtsgerichts auf den Anlagen 
einer anderen staatlichen Stelle oder auf den Anlagen einer juristischen Person des 
offintlichen &chts v01lJenommen werden) wenn die ordnungsgemdfle Erledigung der 
&gistersachen siche1lJestellt isto Die Landesregierungen werden ermdchtigt., durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen) dass die Daten des bei einem Amtsgericht in 
maschineller Form gefohrten Véreinsregisters an andere Amtsgerichte übermittelt und 
dort auch zur Einsicht und zur Erteilung von Ausdrucken bereitgehalten werden) wenn 
dies der Erleichterung des &chtsverkehrs dient und mit einer rationellen &gisterjührung 
vereinbar istj die Landesregierungen konnen durch Rechtsverordnung die 
Ermdchtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
(7) Das Bundesministerium der] ustiz wird ermdchtigt., durch &chtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates ndhere Vórschriften zu erlassen über die Einzelheiten der 
Einrichtung und Führung des Véreinsregisters) auch soweit es maschinell gefohrtwird." 
Vórschrift neugefaflt durch das Gesetz über elektronische &gister und ]ustizkosten for 
Telekommunikation (ER]uKoG) vom 10.12.2001 (BGBI. I S. 3422) m. WV. 15.12.2001. 
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momento do começo da personalidade social. Hoje, o tema está tra

tado no art. 1. 842, o qual determina que, à exceção das sociedades em 
participação,101 as demais gozam de personalidade a partir de seu re

gistro (immatriculation) .102 Aliás, esse código contém disposição 

muito semelhante à do parágrafo único do artigo sob exame do códi

go nacional, na terceira parte do seu art. 1.839.103 

No italiano, determina-se que as associações e fundações sejam 

constituídas por atos públicos, as últimas podendo sê-lo também por 

testamento (art. 14). Tais documentos devem ser registrados, insti
tuindo-se em todas as províncias um registro público para tal fIm (art. 

33), no qual têm de ser igualmente inscritas quaisquer modifIcações 

(art. 34), e o legislador demonstra o apreço que lhe merece o regis
tro, estabelecendo sanções para os administradores societários que não 

o providenciarem devidamente (art. 35).104 

101 Espécie de sociedades de fato que, consoante o art. 1.871 do código francês, por 
não serem registradas, por decisão de seus sócios, sequer possuem personalidade 
jurídica. As disposições a elas relativas (arts. 1.871(1.873) são aplicáveis às socie
dades de fato propriamente ditas (art. 1873). 

102 ''Article 1.842. Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre m 
fouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. 
]usquJà IJimmatriculationJ les rapports entre les associés sontrégis par le contrat de société 
et par les príncipes généraux du droit applicable aux contrats et obligations." 

103 Ver o texto em nota ao comentário do art. 46, à frente. 
104 "Art. 14 - Atto costitutivo 

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350J 2643). 
La fondazione puo essere disposta anche con testamento (600). 

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche 
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giurídiche (att. 22 e 
seguenti). 
Nel registro devono indicarsi la data deWatto costitutivoJ quella deI decreto di 
ríconoscimentoJ la denominazioneJ lo scopoJ il patrimonioJ la durataJ qualora sia stata 
determinataJ la sede della persona giurídica e il cognome e il nome degli amministratori 
con la menzione di quelli ai quali e attribuita la rappresentanza. 
La registrazione puo essere disposta anche dJufficio. 
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o código luso tem comandos sobre aquisição de personalidade 
por parte das pessoas jurídicas em seu art. IS8 e IS8-A.IOS 

Voltando ao código pátrio, ressalte-se, de imediato, que o artigo 
ora comentado só trata do começo da existência das pessoas jurídicas 

privadas. Não cuida, nem há dispositivo algum que o faça, do mesmo 

evento em relação às pessoas de natureza pública. 
Obviamente o Estado não nasce da mesma maneira que as de

mais pessoas jurídicas, e pode ter o começo de sua existência fIxado 
num fato ou mesmo ato histórico, quer este se perca nas brumas do 

passado, quer seja determinado e conhecido, como uma revolução, uma 

declaração de independência, um tratado internacional. Pode ainda 

Gli amministratori di unJassociazione o di una flndazione non registrataJ benche 
riconosciuta) rispondono personalmente e solidalmente) insieme con la persona giuridica) 
delle obbligazioni assunte (1292). 
Art. 34 Registrazione di atti 
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni deWatto costitutivo e dello statuto) 
dopo che sono state approvate daWautorità governativa) il trasferimento della sede e 
Fistituzione di sedi secondarie) la sostituzione degli amministratori con indicazione di 
quelli ai quali spetta la rappresentanza) le deliberazioni di scioglimento) i provvedimenti 
che ordinano lo scioglimento o dichiarano l)estinzione) il cognome e il nome dei liquidatori. 
Se Piscrizione non ha avuto luogo) i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi) a 
meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. 
Art. 35 Disposizione penal e 
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 
33 e 34) nel termine e secondo le modalitàstabiliti dalle norme di attuazione deI codice 
(att. 25 e seguenti) sono puniti con l)ammenda daL. 20.000 aLo 1.000.000." 

105 "Art. 1580 
- Aquisição da personalidade 

1. As associações constituídas por escritura pública) com as especificações reftridas no nO 1 
do artigo 167") gozam de personalidade jurídica. 
2. As fundações adquirem personalidade jurídica pelo reconhecimento) o qual é indivi
dual e da competência da autoridade administrativa. 
(Redacção do Dec.-Lei nO 496/7'0 de 25-11). 
Art. 158°-A - Nulidade do acto de constituição ou instituição 
É aplicável à constituição de pessoas colectivas o disposto no artigo 2800) devendo o Minis
tério Público promover a declaração judicial da nulidade." 
(Aditado pelo Dec.-Lei nO 496/77, de 25-11). 
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entes políticos (corno Estados-membros, Municípios e que tais ser 

criados por uma Constituição, urna emenda constitucional ou mesmo 

urna norma legal). Os demais entes públicos normalmente têm sua 
origem na lei que os institui. 

Determina a norma que a existência legal das pessoas jurídicas 

privadas começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo 
registro, e que tal ato deverá ser precedido, sempre que necessário, de 

autorização ou aprovação do Governo. Diz ainda que todas as altera

ções que o ato em questão sofrer deverão ser no mesmo registro 
averbadas. 

Não há, essencialmente, nenhuma mudança em comparação com 

o direito anterior. 

Nota-se, tão somente, urna aglutinação, debaixo da expressão atos 

constitutivos) dos diversos termos utilizados no direito anterior: con

tratos, atos constitutivos, estatutos e compromissos. 

Para que nasça a pessoa jurídica, portanto, além da vontade de 

seu instituidor, ou instituidores, consubstanciada em ato próprio, tem 

de haver o devido registro, para o que, de ordinário, não é necessária 

nenhuma autorização administrativa, salvo os casos em que isso seja 

exigido por lei. 

O Código, a propósito, estabelece exigências nas hipóteses dos 
arts. 1.123 a 1.125,1.128,1.130 a 1.135,1.138,1.140 e 1.141). Ou

tras leis podem estabelecer outras exigências. A Lei de Introdução ao 

Código Civil, por exemplo, impõe, às sociedades e fundações estran

geiras, para que possam funcionar no Brasil, a aprovação, pelo Go

verno brasileiro, de seus respectivos atos constitutivos (art. 11, § 1°). 

Há quem imagine que, nesses casos, a personalidade existe em esta

do potencial, esperando apenas a autorização para adquirir status pleno. 
Entretanto, é de se ponderar que não é propriamente a vontade 

humana que cria as pessoas jurídicas. Isso só ocorre se, quando e corno 
o determinar a ordem jurídica. A personalidade é fruto do direito 
objetivo, ou seja, da ordem estatal, não de volições individuais, embo-
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ra a vontade humana, concretamente, tenha de aparecer para provo

car a situação juridicamente prevista como necessária para o 

surgimento do ente moral, concorrendo para modelar-lhe o substrato, 

fornecendo-lhe o agregado humano ou patrimonial. 
A importância do concurso do Estado para o surgimento das 

pessoas jurídicas variou muito historicamente. Em priscas eras não 

se manifestava tanto na concessão da personalidade jurídica, mas na 

autorização mesma para formar tais entes, que uma vez criados, já 

tinham capacidade jurídica. 
Assim, no direito romano, os colégios, embora originalmen

te se constituíssem livremente, só eram aqueles típicos reconhe

cidos pelo ordenamento jurídico estatal. Posteriormente, como 

foram se tornando verdadeiros centros de facções políticas, César 

e Augusto os suprimiram, e prescreveram que daí para frente as 

corporações não poderiam existir senão por uma autorização do 
Senado ou do Imperador, como relata Suetônio. Segundo a con

cepção romana, a autorização se referia ao direito de associação 

em si, não deferia a personalidade. Ou seja, todas as associações 

tinham capacidade jurídica, mas para que a associação fosse lícita 

ocorria a aprovação estatal. 
A necessidade dessa autorização se manteve nos séculos pos

teriores. Foi reconhecida na doutrina pelos glosadores, e acentua

da de modo rigoroso pelos canonistas, que ensinavam que a 

universitas não podia existir sine auctoritas episcopi vel principis) e 

enfim dominante no direito comum, no qual se exigia sempre, para 

a existência das corporações, uma aprovação soberana. Por outro 
lado, admitia-se que muitas corporações fossem approbatae de iure) 

e se reconhecia uma confirmatio tdcita) e por fim um usucapião de 

direitos corporativos. 
Mas a multiplicação dos estabelecimentos religiosos e de carida

de, e a massa enorme, em suas mãos, de bens imóveis que se torna

vam inalienáveis, promoveram, no século XVIII, um movimento 
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político hostil a esses corpos e comunidades, ditos de mão-morta (gens 

de main-morte), tendente a absorver grande parte deles na adminis

tração do Estado, e a destruir outros, devolvendo-lhes os bens ao Es

tado, pelas chamadas leis reversivas. 

A partir da Idade Contemporânea se afirmou, de modo enérgi

co, o predomínio e monopólio do poder régio sobre todos os corpos e 
comunidades. Assim, na França houve uma série de éditos, entre eles 

um de 1749 que prescrevia que todos os colégios, mosteiros, hos

pícios, etc., para existirem, deviam obter uma aprovação do poder real, 
expedida através de carta-patente. O mesmo se deu na Áustria, Prússia 

e em praticamente todos os países absolutistas da Europa. 

A idéia então prevalente era a de que as associações e institutos 
não podiam existir, senão enquanto fossem agentes do Estado, e se 

tornassem estabelecimentos públicos a serviço do interesse público. 

Não se concebiam pessoas jurídicas privadas, autônomas e livres. A 
alternativa que se oferecia às associações era tornar-se parte do Esta

do ou desaparecer. 
Essa concepção, porém, veio se atenuando até desaparecer com 

a doutrina moderna do Estado de Direito, pela qual o Estado não tem 

mais o monopólio de todos os objetivos de utilidade comum, mas 

reconhece e faz subsistir entes independentes dele, que perseguem frns 

próprios, dando-lhes um regulamento jurídico. 

Ainda assim, o princípio do reconhecimento estatal remanesce, 

conquanto sua função se vem transformando. Na jurisprudência 

medieval, embebida da concepção canonÍstica pela qual a universitas 

era um figmentum iuris) o reconhecimento da autoridade superior 

valia como uma concessão de privilégio) de prerrogativa soberana, 

porque solus Princeps habet potestatem novi collegii fabricandi. No 
Estado absolutista a mesma concessão tinha um caráter estritamen

te político, porque valia como incorporação do ente na administra

ção pública. No direito atual, o reconhecimento adquiriu um valor 

jurídico normativo. 
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Ferrara, que dá notícia de todo esse evolver histórico,106 arrema

ta com a análise do papel que tem hoje o reconhecimento, pelo Esta

do, da personalidade jurídica a algum ente. Segundo ele, há três linhas 
de pensamento, que refletem o pensamento que se tenha acerca da 

natureza da própria pessoa jurídica: 

a) para os partidários da teoria da ficção e parte dos que seguem 
a corrente individualista, o reconhecimento tem um valor constitutivo. 
Portanto, é com ele que se cria a personalidade. Entretanto, o funda

mento que dão a ele é equivocado, porque para a maior parte de tais 

autores só a pessoa humana é realmente pessoa, então, o Estado, ao 

atribuir personalidade ao que seria um ente fictício, estaria dando a 

este algo que em verdade ele não poderia ter, passando-lhe um mero 

atestado da vontade estatal soberana, com o objetivo de dar publici

dade a tal condição. Ficam, porém, sem explicação os motivos pelos 

quais o Estado fez tal concessão. Outros, ainda, consideram que o re
conhecimento, aí, é efetivamente uma criação do nada, uma ficção 

legal, uma concessão de privilégio e pronto, o que dá no mesmo; 

b) já os sequazes da teoria da realidade, o reconhecimento tem 
meramente um valor declarativo) o Estado apenas expressa formalmen

te a personalidade de quem, como realidade social, já existia, e até tinha 

o direito de ser reconhecido, para ocupar aquele lugar que o direito 
objetivo lhe conferiu, portanto era sujeito potencial de direito. Eviden

te que isso não tem fundamento, porque simplesmente não existem 

efetivamente organismos sociais dotados de vontade psíquica. Aliás, 
se houvessem, o Estado estaria mesmo obrigado a dar-lhes persona

lidade, e não estaria livre, como em verdade está, para só a conferir a 

quem entender que deve, ou a quem se enquadrar nos parâmetros que 
as regras legais estabelecem; 

106 Francesco Ferrara, Le Persone GiuridicheJ 2a ed., reimpr., Turim, UTET, 1958, 
pp. 52/54. 
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c) finalmente, terceira posição entende que o reconhecimento da 

personalidade teria um valor confirmativo) isto é, seria a contrapartida 

estatal à vontade dos indivíduos para a criação das pessoas jurídicas, 

um ato acessório de confirmação (Bestdtigung, no dizer da doutrina 

alemã), que aperfeiçoaria o ato constitutivo, com eficácia retroativa. 

Tal doutrina também é inaceitável, porquanto, ao conceber a pessoa 
jurídica como o resultado de um concurso constitutivo das vontades 

dos particulares e do Poder Público, obsta à essencial diversidade dos 

fatores que cooperam a tal formação, porque enquanto a declaração 
de vontade dos associados ou fundadores é um ato privado) o reconhe

cimento tem evidente natureza pública. Por conseguinte, mais que a 

combinação de dois fatores assim heterogêneos, trata-se da 
sobreposição de dois elementos diversos e dotados de efeitos pró

prios: enquanto a vontade privada exaure sua força em produzir a as

sociação, sociedade ou fundação, o reconhecimento lhe imprime a qua

lidade de sujeito de direito) o que demonstra não ser ele confirmação 

alguma, porque o ente, antes do reconhecimento, não era já uma pes

soa jurídica imperftita ou, aristotelicamente falando, em potência. De 
outro lado, contradiz o direito positivo107 o princípio da retro ação da 

eficácia do reconhecimento. Finalmente, alguns escritores consideram 

o reconhecimento uma espécie de selo de legalidade da associação ou 

fundação constituída, ou falam de uma certificação constitutiva, quan

do o reconhecimento não é nem uma coisa nem outra, porque não 

legaliza nem certifica nada, mas com base em uma valoração livre de 

circunstâncias e de exigências políticas e sociais, atribui a personalida
de jurídica. 

Por isso se deve atribuir ao reconhecimento um valor constitutivo) 
ainda que, com tal fórmula não se queira dizer que é propriamente o 
Estado quem cria as organizações humanas. Estas, é óbvio, são for-

107 E isso vale também para o direito brasileiro em vigor. 
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madas na vida social, produzidas pelo espírito de associação ou pelas 

iniciativas individuais. Porém, sem o Estado elas não são pessoas jurí

dicas. Antes do reconhecimento, não são nem mesmo pessoas jurídi
cas iniciais ou potenciais) nem em incubação) nem no deviry mas simples

mente aspirantes à personalidade, aspiração que pode restar sempre 

como um mero deseJo e nunca se concretizar. 
Não se pode confundir o substrato com aforma que deve modelá

lo, quando se identificam quaisquer formas de associação ou organi

zação social com as pessoas Jurídicas. Aquelas são existências já dadas, 
naturais, reais de certo modo, mas não são pessoas jurídicas, porque a 

personalidade é um produto do direito objetivo. Só o reconhecimento 

produz de pronto a personalidade, concede ao agrupamento de pesso

as ou patrimônio forma unitária) imprime uma espécie de estampa 

jurídica às organizações sociais. Isso é um efeito novo) que antes não 

existia, e que os indivíduos sozinhos eram impotentes para produzir. 
Antes do reconhecimento estatal, organizações humanas obviamente 

não são um nada, mas são como a matéria bruta que da ordem jurídica 

espera a especificação, que seria exatamente o efeito do reconhecimento. 
Portanto, a elevação a sujeito de direito não é constatação do que 

já existe, não é aperfeiçoamento ou confirmação do que está em via de 

formação, mas sim criação e atribuição de uma posição Jurídica nova que 
deriva do direito objetivo. lOS 

Por isso a norma do Código diz que a existência legal das pesso

as jurídicas começa com o registro. 
Demais disso, o registro possui - e isso é frisado por quase todos 

os tratadistas - uma importante função de dar notícia aos terceiros 

do começo da existência da pessoa jurídica, e permite a aplicação dos 

princípios que o regem, como o da publicidade, mas também o da 

localidade, anterioridade, etc. 

108 Francesco Ferrara, Le Persone Giuridiche, 2" ed., reimpr., Turim, UTET, 1958, 
pp.54/58,passim. 
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Há, em verdade, todo um processo do nascimento jurídico da pes

soa moral, que culmina com o ato registral: 

a) primeiro, faz-se o ato constitutivo, que tem de ser escrito (em

bora o artigo vigente não tenha guardado essa explicação, que havia 

no revogado; há hoje uma menção a respeito, específica quanto às 

sociedades, no caput do art. 997 do Código), e pode revestir forma 

pública ou particular (veja-se novamente o art. 997), menos quanto 

às fundações, que exigem instrumento público ou testamento (Códi

go, art. 62, ressalvando-se, todavia, que o testamento pode, por sua 

vez, ser público ou particular, conforme o art. 1.862); 

b) para os casos em que isso é necessário, obtém-se a autoriza

ção do Poder Executivo; e 
c) finalmente, faz-se a inscrição dos atos constitutivos e dos 

instrumentos autorizativos, se for o caso, no registro público com

petente, que é, para as associações, sociedades não empresárias e 

fundações, o registro civil das pessoas jurídicas (Código, arts. 998, 
1.000 e 1.150),109 e para as sociedades empresárias o registro pú

blico das empresas mercantis (Código, arts. 1.150 e 1.154), a car

go das Juntas Comerciais. 

109 Mesmo antes da vigência do Código, a jurisprudência já se pacificara no sentido 
de que, a partir da Constituição de 1988, os sindicatos adquirem personalidade 
jurídica a partir do seu registro civil, e não mais daquele que era feito junto ao 
Ministério do Trabalho. Nesse sentido, STJ, P T, REsp. 381. 118-MG, reI. Min. 
José Delgado, j. em 5.2.2002, DJU 18.3.2002, p. 190. O registro dos partidos 
políticos possui algumas peculiaridades. É feito sempre no cartório de registro civil 
das pessoas jurídicas da capital federal, nos termos do que exige o art. 8° da Lei nO 
9.096/95. Embora a partir daí já adquira personalidade jurídica, permanece em 
caráter provisório até a tomada de algumas providências ulteriores (idem, art. 8°, 
§ 3°) e tem ainda de ser registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, nos ter
mos e na forma do art. 9° do mesmo diploma, devendo ser também encaminha
das ao TSE, para o mesmo fim, quaisquer alterações programáticas ou estatutárias, 
após a averbação no registro civil (ibidem, art. 10). 
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o registro dos partidos políticos possui algumas peculiaridades. 

É feito sempre no cartório de registro civil das pessoas jurídicas da 

capital federal, nos termos do que exige o art. 8° da Lei nO 9.096/95. 
Embora a partir daí o partido já adquira personalidade jurídica, per

manece em caráter provisório até a tomada das providêm::ias ulterio

res previstas no § 3° desse dispositivo, e tem ainda de ser registrado 

junto ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos e na forma do art. 9° 

do mesmo diploma. Ao TSE devem também ser encaminhadas, para 

o mesmo fim, quaisquer alterações programáticas ou estatutárias, 

após a averbação no registro civil (idem, art. 10). 
As sociedades de advogados devem ser registradas no Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil onde tiverem sede, nos 

termos e forma do art. 15, § 1°, do Estatuto da OAB (Lei nO 8.906, 

de 4 de julho de 1994), e só a partir desse registro ganham persona-

1idade jurídica. 
O parágrafo único do artigo em comentário, que constitui, como 

já dito, alteração em face do direito precedente, estabeleceu prazo 
decadencial de três anos, contados da publicação de sua inscrição no 

registro, para qualquer interessado - e, deve-se entender também, o 

Ministério Público, desde que haja interesse público - pleitear a anula

ção da constituição das pessoas jurídicas por defeito do ato respectivo. 

Art. 46. O registro declarará: 

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o 

fundo social, quando houver; 

11 - o nome e a individualização dos fundadores ou 

instituidores, e dos diretores; 

IH - o modo por que se administra e representa, ativa e pas

sivamente, judicial e extrajudicialmente; 

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à adminis

tração, e de que modo; 

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas 

obrigações sociais; 
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VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do 

seu patrimônio, nesse caso. 

Direito anterior: Art. 19. O registro declarará: 

I -- A denominação, os fins e a sede da associação ou fundação; 

II - O modo por que se administra e representa ativa e passiva, judi

cial e extrajudicialmente; 

III - Se os estatutos, o contrato ou o compromisso são reformáveis 

no tocante à administração, e de que modo; 

IV - Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente pelas obri

gações sociais; 

V - As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu 

patrimônio nesse caso. 

COMENTÁRIOS 

413 

o artigo em pauta corresponde ao art. 19 do Código de 1916, 
praticamente inciso a inciso (o I ao antigo I, o III ao antigo II, e as

sim até o fmal, tendo sido apenas incluído um inciso II sem homólogo 
no dispositivo revogado)110 com meras alterações redacionais, e uns 

poucos acréscimos. 

No direito comparado, encontramos símile nos §§ 57 e 58 do 

código alemão, que fazem a lista do que os estatutos da associação 

devem conter, para poderem ser registrados (fmalidade, nome, sede, 
disposições sobre admissão e saída de filiados, contribuições 

porventura exigidas destes, regras a respeito da formação da direto

ria e da convocação das assembléias, bem assim sobre a documenta

ção das decisões, entre outras coisas).111 

110 Mas que já era exigido no direito anterior, em face do Decreto na 4.857, de 9 de 
novembro de 1939. 

111 "§ 57 - Mindesterfordernisse an me Vereinssatzung 
(1) Die Satzung muss den Zweck) den Namm und den Sitz des Wreins enthaltm und 
ergeben) dass der Wrein eingetragen werden solto 
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No código francês há disposições a respeito nos arts. 1.833, o qual 

diz que toda sociedade deve ter um objetivo lícito, no art. 1.835, que 

determina que os estatutos devem ser estabelecidos por escrito e con
ter, além da contribuição de cada associado, a forma, o objeto, a deno

minação, a sede social, o capital, a duração (que, conforme o art. 1.838. 
não pode exceder os noventa e nove anos) e as modalidades de seu 

funcionamento. Ainda, se os estatutos não contiverem todas as 

enunciações exigidas pela legislação, ou se uma formalidade pres

crita for omitida ou cumprida irregularmente, qualquer interessado 

ou o Ministério Público pode, no prazo de três anos do registro ou 

da modificação estatutária, pedir na Justiça que seja ordenada a re

gularização,112 sob pena de multa por dia de atraso, o mesmo valen

do para o caso de modificação estatutária (art. 1.839). Os fundado

res ou administradores respondem pessoalmente por faltas desse 

jaez (art. 1.840).113 

(2) Der Name soU sich von den Namen der an demselben arte oder in derselben Gemeinde 
bestehenden eingetragenen Véreine deutlich unterscheiden. 
§ 58 - SoUinhalt der Vereinssatzung 
Die Satzung sol! Bestimmungen enthalten: 
1. über den Eintritt und Austritt der Mitgliede1; 
2. darübe1; ob und welche Beitriige von den Mitgliedern zu leisten sind) 
3. über die Bildung des Vórstands) 
4. über die Vóraussetzungen) unter denen die Mitgliederversammlung zu beruftn ist) 
über die Form der Berufong und über die Beurkundung der Beschlüsse." 

112 Há uma inegável paridade com o parágrafo único do art. 46 do código pátrio, 
consoante se registrou acima. 

113 ''Article 1833. Toute société doit avoir un objet licite et ~tre constituée dans t>intér~t 
commun des associés. 

Article 1835. Les statuts doivent ~tre établis par écrit. Ils déterminent) outre les apports 
de chaque associé) la forme) l)objet) t>appellation) te si"êge social) te capital social) la durée 
de la société et tes modalités de son fonctionnement. 

Article 1838. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. 
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Também o art. 16114 e o já mencionado e trasladado art. 33 do 

código italiano dizem o que devem conter os atos constitutivos (de

nominação, finalidade, patrimônio e sede, normas sobre administra

ção; sendo associação, os direitos e obrigações dos associados e as 

condições de sua admissão; caso se trate de fundação, os critérios e 

modalidades de pagamento das rendas; podem ainda cuidar de nor

mas relativas à extinção do ente e da devolução do patrimônio, e, se 

Article 1839. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la 
législation ou si une fonnalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulierement accomplie) 
tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée) sous astreinte) la 
régularisation de la constitution. Le ministere public est habile à agir aux mêmes fins. 
Les mêmes regles sont applicables en cas de modification des statuts. 
IJaction aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à 
compter de Fimmatriculation de la société ou de la publication de l)acte modifiant les 
statuts. 
Article 1840. Les fondateurs) ainsi que les premiers membres des organes de gestion) 
de direction ou d)administration sont solidairement responsables du préjudice causé 
soit par le défaut d)une mention obligatoire dans les statuts) soit par l'omission ou 
l)accomplissement irrégulier d)une formalité prescrite pour la constitution de la société. 
En cas de modification des statuts) les dispositions de l)alinéa précédent sont applicables 
aux membres des organes de gestion) de direction ou d)administration alors en 
fonction. 
IJaction se prescrira par dix ans à compter du jour ou l)une ou l'autre) selon le cas) 
des formalités visées à l)alinéa 3 de l)article 1839 aura été accomplie." 

114 "Art. 16 - Atto costitutivo estatuto. Modificazioni 
IJatto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione deWente) f>indicazione 
delto scopo) deI patrimonio e delta sede) nonché le norme sull)ordinamento e sulta 
amministrazione. Devono anche determinare) quando trattasi di associazioni) i diritti 
e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissionej e) quando trattasi di 
fondazioni) i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. 
IJatto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alIa estinzione 
delt)ente e alta devoluzione de! patrimonio) e) per le fondazioni) anche quelte relative alta 
loro trasformazione (28). 
Le 111Odificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate daWautorità 
governativa nelle forme indicate neWart. 12 (att. 4)." 
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for fundacional, as referentes a sua transformação) e o registro (data 

do ato constitutivo, do decreto de reconhecimento, denominação, fi

nalidade, patrimônio, duração, se for determinada, sede, nome e so

brenome dos administradores, com menção a quais deles se atribui 

representação) . 

A codificação lusitana, por seu turno, estabelece: ''Art. 167° - Acto 

de constituição e estatutos 

1. O acto de constituição da associação especificará os bens ou 

serviços com que os associados concorrem para o património social, a 

denominação, fim e sede da pessoa colectiva, a forma do seu funcio

namento, assim como a sua duração, quando a associação se não cons

titua por tempo indeterminado. 

2. Os estatutos podem especificar ainda os direitos e obrigações 

dos associados, as condições da sua admissão, saída e exclusão, bem 

como os termos da extinção da pessoa colectiva e consequente devo

lução do seu património. 

Art. 168° - Forma e publicidade 

1. O acto de constituição da associação, os estatutos e as suas al

terações devem constar de escritura pública. 

2. O notário deve, oficiosamente, a expensas da associação, co

municar a constituição e estatutos, bem como as alterações destes, à 

autoridade administrativa e ao Ministério Público e remeter ao jornal 

oficial um extracto para publicação. 

3. O acto de constituição) os estatutos e as suas alterações não pro

duzem efeitos em relação a terceiros) enquanto não forem publicados 

nos termos do número anterior" (Redacção do Dec.-Lei n° 496/77, 

de 25-11). 

No código pátrio, é o art. 46, sob análise, que estabelece o con

teúdo do registro, isto é, o que ali, necessariamente, será declarado, 

podendo haver, concretamente, até mais dados do que os previstos na 

lei, porém nunca menos. 
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Devem, portanto, constar no registro da pessoa jurídica: o nome, 

os fins, 115 a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando hou

ver (inciso I); os nomes e qualificações dos fundadores ou instituidores, 

e diretores (inciso II); a forma de administração e a representação 

extrajudicial e judicial, ativa e passiva (inciso III); a possibilidade e, 

sendo o caso, o modo de reforma do estatuto social, relativamente à 
administração (inciso IV); se há responsabilidade subsidiária ou não 

dos membros pelas obrigações sociais (inciso V); as condições de 

extinção e o destino do patrimônio em tal hipótese (inciso VI). 

Evidentemente, essa é a situação ideal. Na prática, são freqüen

tes, por lapso, registros sem todas as devidas formalidades legais. Nem 

toda omissão acarretará, inapelavelmente, uma nulidade, pode haver 

a sanatória de alguns vícios. A questão, porém, só se poderá deslindar 

caso a caso, de acordo com as circunstâncias e a natureza do defeito. 

Dependendo da gravidade, porém, a inobservância dos requisi

tos do registro, ou, pior ainda, da obrigatoriedade deste, poder-se-á 

chegar à chamada sociedade irregular, incidindo, em tal hipótese, o 

disposto nos arts. 985 e ss. do Código, motivo por que não se fará, 

aqui, aprofundamento maior no assunto. 

A Lei de Registros Públicos (Lei nO 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973) trata do detalhamento e das formalidades do registro civil 

das pessoas jurídicas em seus arts. 114 a 121. 

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administrado

res, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. 

Direito anterior: Sem correspondente no CCj1916. 

115 O art. 115 da Lei de Registros Públicos (Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 
1973) proíbe o registro dos atos constitutivos de pessoas jurídicas se seu objeto 
ou circunsd.ncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos, ou ainda con
trários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coleti
vidade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. 
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COMENTÁRIOS 

o presente artigo não tem propriamente um correspondente no 

Código de 1916, embora sua temática fosse tangenciada pelos arts. 

17, 19, II, e 20 da codificação passada. 
No estrangeiro, vários códigos versam a matéria. 

O código civil alemão, por exemplo, no § 31.116 

O argentino, nos arts. 36 e 37. 117 

O francês, em certa medida, no art. 1.843.118 

O italiano, nos arts. 18 e 19.119 

116 "§ 31 - Haftung des ~reins fiir Organe 
Der Vérein ist for den Schaden verantwortlich) den der Vórstand) ein Mitglied des 
Vórstands oder ein anderer verfassungsmiiflig berufener Vértreter durch eine in 
Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene) zum Schadensersatz 
verpflichtende Handlung einem Dritten zufogt. " 

117 ''Art. 36. Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales) siempre 
que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren) sóIo producirán efecto 
respecto de los mandatarios. 
Art. 37. Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en 
los respectivos estatutos) o en los instrumentos que los autoricen) la validez de los actos será 
regida por las regIas deI mandato." 

118 ''Article 1843. Les personnes qui ont agi au nom d)une société en formation avant 
Pimmatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis) avec solidarité 
si la société est commerciale) sans solidarité dans les autres caso La société régulierement 
immatriculée peut reprendre les engagements souscrits) qui sont alors réputés avoir été 
des Porigine contractés par celle-ci." 

119 "Art. 18 - Responsabilità degli amministratori 
GIi amministratori sono responsabili verso l)ente secondo le norme deI mandato (1710 e 
seguenti). É pero esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia 
partecipato aWatto che ha causato il danno) salvo il caso in cui) essendo a cognizione che 
Patto si stava per compiere) egli non abbia fatto constare deI prvprio dissenso (2392). 
Art. 19 - Limitazioni dei potere di rappresentanza 
Le limitazioni deI potere di rappresentanza) che non risultano daI registro indicato 
nell)art. 33) non possono essere vpposte ai terzi) salvo che si provi che essi ne erano a 
conoscenza (1353) 2298) 2384)." 
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Os administradores da pessoa jurídica privada são as pessoas 

designadas por seus atos constitutivos e os poderes que têm devem 

ali também estar especificados, a teor do art. 46, II, III e V, supra. 

Os administradores das pessoas jurídicas públicas são aqueles 

designados pela Constituição e pelas leis, nos termos do que já foi 

referenciado quando do comentário ao art. 43. 

Este ponto é de crucial importância porque diz respeito à atua

ção da pessoa jurídica no mundo jurídico e às conseqüências de sua 

atividade. 

Com efeito. 

Uma vez nascida a pessoa jurídica, necessita ela de mecanismos 

para que possa querer e agIr. 

Mesmo o mais radical adepto da teoria da realidade orgânica 

- se ainda houver algum -, que considere a pessoa jurídica como 

um organismo verdadeiro, dotado inclusive de psiquismo próprio, 

tem de admitir que lhe falta um corpo físico para expressar essa 

suposta vontade. 

A existência de órgãos internos não é bastante, pois o mais im

portante é a criação de canais externos, para as relações da pessoa 

jurídica com terceiros, a fim de que possa exercer seus direitos e cum

prir suas obrigações. 

Essa circunstância demonstra a necessidade de representação, 

através de pessoas naturais, para que a pessoa jurídica possa atuar. A 

melhor doutrina, porém, entende que melhormente se deveria falar 

de órgãos, e não de representantes, como já se viu, bastando recordar 

as inestimáveis lições de Pontes de Miranda.120 

Uma questão sempre presente é a de saber se os atos de admi

nistração coincidem com os de representação, pois há sutil diferença 

120 Nesse sentido, note-se que o código alemão sempre falou em responsabilidade dos 
6rgãos (Haftung des Tí:reins for 01l]ane), como na epígrafe de seu § 31, já trasladado. 
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entre ambos. Representantes e administradores devem estar devida

mente designados no registro dos atos constitutivos da pessoa jurídi

ca (art. 46, II e III), o que permite, através da publicidade registra!, 

que todos possam se precaver contra quem, indevidamente, se arvore 

em representante ou administrador da entidade. 

Todavia, doutrina e jurisprudência, com base na teoria da apa
rênciay admitem que, na dúvida, ou mesmo diante de administrador 

que não tenha poderes de representação ou vá alem destes, e em ca

sos similares, se possa buscar a responsabilização da pessoa jurídica 

por atos praticados em seu nome, lesivos a terceiros. 

Diante do princípio da boa-fé, que ilumina e vivifica todas as dis

posições do Código, essa se afigura como a melhor interpretação. 

Isso ainda é mais verdadeiro quando se pensa nas relações mer

cantis, ou melhor, empresariais, dada a sua particular dinâmica, que 

não se compadece com a obrigação de estar sempre a examinar, a cada 

momento, o registro da pessoa (pois que esse é mutável), para verifi

car se o ato que com ela se está praticando ou o negócio que com ela 

se está fazendo, acha -se encaminhado pela pessoa devida. 

Então, não deve ser por esse prisma compreendido o artigo 

em comento, mas sim pelo ângulo oposto, isto é: ele não está a de

sobrigar, em todas as hipóteses, a pessoa jurídica por atos pratica

dos fora ou além dos limites da representação, por administrado

res ou diretores seus, ou por quem aparente tal condição. Se há ou 

não tal responsabilidade, vai -se ver no caso concreto. O que o dis

positivo com certeza faz é obrigar a pessoa jurídica pelos atos dos 

seus administradores. 

Obviamente, haverá casos em que os poderes de representação 

ou administração, relativamente a determinados atos, claramente não 

existem ou foram evidentemente ultrapassados, sem que se possa 

invocar razoavelmente a aparência ou a boa-fé. 

Ao contrário, pode acontecer de um ato ou negócio ser celebra

do propositadamente com alguém que, às escâncaras,' sabe-se não ser 
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o administrador ou representantl:': da pessoa jurídica, justamente para 

prejudicá-la. Verbi gratiay contratando alguém uma compra ou ser

viço a preço vil com um empregado de uma dada empresa, adrede 

mancomunado com o contratante, o qual tem ciência, por realizar 

corriqueiramente atos negociais com essa firma, que dito agente não 

faz parte da diretoria, não te~ poderes de administração ou sequer 

de gerência, mas apenas, por ser vinculado empregaticiamente à so

ciedade, pode servir para uma maliciosa alegação de aparência de re

presentação. 

A boa exegese, aí, será feita mediante a utilização do princípio 

da boa-fé em prol da pessoa jurídica e não do terceiro malicioso. 

O caso pode mesmo caminhar par8- o problema da responsabili

dade por atos ilícitos dos prepostos da pessoa jurídica em relação a 

terceiros, previsto no art. 932, lII, do Código. 

No que tange às pessoas jurídicas públicas, o tema já está sobeja

mente resolvido no art. 43, já comentado. 
Finalmente, é dizer que há ainda outras vertentes para as ques

tões tratadas no dispositivo em comento, como a das discussões em 
torno da perfeição jurídica ou mesmo formal da investidura, da per
manência desta, da extensão de seus poderes etc., de um dado repre
sentante ou administrador, consubstanciada em ato irregular, anulá
vel ou mesmo nulo por uma gama de possíveis irregularidades, 
anulabilidades ou nulidades, ou mesmo pela ocorrência de certas cir
cunstâncias fáticas. 

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 3 (três) anos o direito de anular as 

decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou esta

tuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 
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COMENTÁRIOS 

Tem-se aqui um artigo sem correspondência com o Código re
vogado. Aliás, inteiramente sem correspondência. 

N a legislação estrangeira, porém, o assunto de que trata é 
freqüentemente objeto de regulação. 

O código da Alemanha, por exemplo, dispõe minudentemente a 
respeito. Seu § 32 cuida da assembléia dos fIliados, o § 33 da altera
ção dos estatutos por decisão assemblear, o § 34 da exclusão do direi
to a voto, o § 35 das decisões da assembléia em relação a possíveis 
privilégios titularizados por um dos associados, os §§ 36 e 37 da con
vocação da assembléia, e o § 38 da qualidade de membro. l21 

121 "§ 32 - MitgliederversammIung; BeschIussfassung 
(1) Die Angelegenheiten des lfreins werden) soweit sie nicht von dem Vórstand oder 
einem anderen lfreinsorgan zu besorgen sind) durch Beschlussfassung in einer 
lfrsammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich) 
dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnetwird. Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 
(2) Auch ohne lfrsammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig) wenn alie Mitglieder 
ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erkldren. 
§ 33 - Satzungsiinderung 
(1) Zu einemBeschluss) der eineAnderung der Satzung enthdlt, ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienenenMitglieder erforderlich. Zur Anderung des Zweckes des 
lfreins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen. 
(2) Beruht die Rechtsfdhigkeit des lfreins auflfrleihung) so ist zu jeder Anderung der 
Satzung staatliche Genehmigung ode'!; falls die lfrleihung durch den Bundesrat erfolgt 
ist, die Genehmigung des Bundesrates erforderlich. 
§ 34 - Aussch1uss vom Stimmrecht 
Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt) wenn die Beschlussfassung die Vómahme eines 
Rechtsgeschdfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen 
ihm und dem Vérein betrifft. 
§ 35 - Sonderrechte 
Sonderrechte eines Mitglieds konnen nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung beeintrdchtigt werden. 
§ 36 - Berufung der Mitgliederversamm1ung 
Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fdllen sowie dann 
zu berufen) wenn das Interesse des Véreins es erfordert. 
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o da França cuida do tema em seu art. 1.844.122 

O da Itália se aproxima do nosso, porque não apenas estatui a 

respeito das deliberações da assembléia, como também a propósi

to de ações que visem a nulificá-las, consoante se tem de seus 

arts. 21 a 23.123 

§ 37 - Berufung aufVérJangen einer Minderheit 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zu beruftnJ wenn der durch die Satzung bestimmte 
Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufong 
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt. 
(2) Wird dem Vérlangen nicht entsprochenJ so kann das Amtsgericht die Mitgliede1j die 
das Vérlangen gestellt habenJ zur Berufung der Vérsammlung ermachtigenj es kann 
Anordnungen über die Führung des Vrmitzes in der Vérsammlung treffen. Zustandig 
ist das AmtsgerichtJ das für den BezirkJ in dem der Vérein seinen Sitz hatJ das 
Véreinsregister führt. Auf die Ermachtigung muss bei der Berufong der Vérsammlung 
Bezug genommen werden. 
§ 38 - Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden." 

122 "Article 1.844. Tout associé ale droit de participer aux décisions collectives. 
Les copropriétaires dJune part sociale indivise sont représentés par un mandataire uniqueJ 
choisi parmi les indivisaires ou en dehors dJeux. En cas de désaccordJ le mandataire sera 
désigné en fustice à la demande du plus diligent. 
Si une part est grevée dJun usufruitJ le droit de vote appartient au nu-propriétaireJ 
sauf pour les décisions concernant Paffectation des bénéficesJ ou il réservé à 
Pusufruitier. 
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui préúdent." 

123 "Art. 21 Deliberazioni delPassembJea 
Le deliberazioni deWassemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e valida 
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione deZ 
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non 
hanno voto. 
Per modificare IJatto costitutivo o lo statutoJ se in essi non e altrimenti dispostOJ occorrono 
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole delta maggioranza dei 
presenti. 
Per deliberare lo scioglimento deWassociazione e la devoluzione deI patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11). 
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E O de Portugal é, de um lado, minudente como o alemão, e de 

outro, também trata das questões relativas à anulação das decisões 

assembleares, conforme vê nos diversos dispositivos (arts. 170° a 180°) 

que dedica ao assunto. 124 

Art. 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori 
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro 
compiuti sono deliberate daWassemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai 
liquidatori (2941). 
Art. 23 AnnuIlamento e sospensione delJe deliberazioni 
Le deliberazioni deWassemblea contrarie alla legge) aWatto costitutivo o allo statuto 
possono essere annullate su istanza degli organi delPente) di qualunque associato o deI 
pubblico ministero. 
Ilannullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona 
fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445) 2377). 
Il Presidente deI tribunale o il giudice istruttore) sentiti gli amministratori 
deWassociazione) puô sospendere) su istanza di colui che l)ha proposto l)impugnazione) 
Pesecuzione della deliberazione impugnata) quando sussistono gravi motivi. n decreto di 
sospensione deve essere motivato ed e notificato agli amministratori (att. 10). 
Ilesecuzione delle deliberazioni contrarie aWordine pubblico o aI buon costume puô essere 
sospesa anche daWautorità governativa (att. 9)." 

124 "Art. 1700 
- Titulares dos órgãos da associação e revogação dos seus poderes 

1. É a assembleia geral que elege os titulares dos órgãos da associação) sempre que os esta
tutos não estabeleçam outro processo de escolha. 
2. As funções dos titulares eleitos ou designados são revogáveis) mas a revogação não 
prejudica os direitos fundados no acto de constituição. 
3. O direito de revogação pode ser condicionado pelos estatutos à existência de justa causa. 
Art. 171 0 

- Convocação e funcionamento do órgão da administração e do 
conselho fiscal 
1. O ó-r;gão da administração e o conselho fiscal são convocados pelos respectivos presidentes 
e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares. 
2. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário) as deliberações são tomadas por 
maioria de votos dos titulares presentes) tendo o presidente) além do seu voto) direito a 
voto de desempate. 
Art. 172 0 

- Competência da assembJeia geral 
1. Competem à assembleia geral todas as deliberações não compreendidas nas atribuições 
legais ou estatutárias de outros órgãos da pessoa colectiva. 
2. São) necessariamente) da competência da assembleia geral a destituição dos titulares 
dos ó-r;gãos da associação) a aprovação do balanço) a alteração dos estatutos) a extinção 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 48) 425 

Aplica-se o presente dispositivo do código brasileiro a toda 

pessoa jurídica (privada) que tenha administração coletiva. 

da associação e a autorização para esta dema1~dar os administradores por factos prati
cados no exercício do ca'EJ0' 
Art. 1730 

- Convocação da assembleia 
1. A assembleia geral deve ser convocada pela administração nas circunstâncias fixadas 
pelos estatutos e) em qualquer caso) uma vez em cada ano para aprovação do balanço. 
2. A assembleia serd ainda convocada sempre que a convocação seja requerida) com um 
fim legítimo) por um conjunto de associados não inferior à quinta parte da sua totali
dade) se outro número não for estabelecido nos estatutos. 
3. Se a administração não convocar a assembleia nos casos em que deve fazê-lo) a qual
quer associado é lícito efectuar a convocação. 
Art. 1740 

- Forma da convocação 
1. A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal) expedido para cada um dos 
associados com a antecedência mínima de oito dias)' no aviso indicar-se-d o dia) hora e 
local da reunião e a respectiva ordem do dia. 
2. São anuldveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia) salvo se 
todos os associados compareceram à reunião e todos concordaram com o aditamento. 
3. A comparência de todos os associados sanciona quaisquer irregularidades da convoca
ção) desde que nenhum deles se oponha à realização da assembleia. 
Art. 1750 

- Funcionamento 
1. A assembleia não pode delibera?; em primeira convocação) sem a presença de metade) 
pelo menos) dos seus associados. 
2. Salvo o disposto nos números seguintes) as deliberações são tomadas por maioria abso
luta de votos dos associados presentes. 
3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favordvel de três quartos do 
número dos associados presentes. 
4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem o voto 
favordvel de três quartos do número de todos os associados. 
5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras anteriores. 
Art. 1760 

- Privação do direito de voto 
1. O associado não pode vota?; por si ou como representante de outrem) nas matérias 
em que haja conflito de interesses entre a associação e ele) seu cônjuge) ascendentes ou 
descendentes. 
2. As deliberações tomadas com infracção do disposto no número anterior são anuldveis) 
se o voto do associado impedido for essencial à existência da maioria necessdria 
Art. 1770 

- Deliberações contririas à lei ou aos estatutos 
As deliberações da assembleia geral contrdrias à lei ou aos estatutos) seja pelo seu objecto) 
seja por virtude de irregularidades havidas na convocação dos associados ou no funcio
namento da assembleia) são anuldveis. 
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Evidentemente, não à que tiver administração singular ou 
monocrática. 125 

Nele se estampa o princípio da maioria, isto é, o da prevalência 

da vontade majoritária dos membros da administração da pessoa ju

rídica sobre aquela expressada pela porção minoritária deles, como 

Art. 1780 
- Regime da anulabilidade 

1. A anulabilidade prevista nos artigos anteriores pode ser arguida) dentro do prazo de 
seis meses) pelo órgão da administração ou por qualquer associado que não tenha votado 
a deliberação. 
2. Tratando-se de associado que não foi convocado regularmente para a reunião da 
assembleia) o prazo só começa a correr a partir da data em que ele teve conhecimento da 
deliberação. 
Art. 1790 

- Protecçáo dos direitos de terceiro 
A anulação das deliberações da assembleia não preJudica os direitos que terceiro de boa
fé haJa adquirido em execução das deliberações anuladas. 
Art. 1800 

- Natureza pessoal da qualidade de associado 
Salvo disposição estatutária em contrário) a qualidade de associado não é transmissível) 
quer por acto entre vivos) quer por sucessão; o associado não pode incumbir outrem de 
exercer os seus direitos pessoais." 

125 A administração da pessoa jurídica também pode ser dúplice: monocrática e 
colegiada, pelo menos num caso: a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nO 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976) contém, em seu art. 138, previsão de possibilidade 
de administração dúplice da companhia, por meio de Conselho de Administra
ção e Diretoria, o que por sinal é obrigatório em se tratando de companhia aberta 
e companhia de capital autorizado (§ 2° do mesmo dispositivo), ou de sociedade 
de economia mista (art. 239 do diploma referido). Nas hipóteses de duplicidade, 
tem-se, além da Diretoria, que é um órgão decisório não colegiado, mas cujos 
membros detêm a representação orgânica da SI A, o Conselho de Administração, 
que é órgão de decisão colegiado. Às decisões deste, portanto, podem ser aplica
das as disposições deste artigo, embora seja muito improvável que o estatuto da 
companhia, em tal caso, não traga regra a respeito. 
A administração dúplice, em tese, pode ser adotada pela sociedade limitada, por
quanto o parágrafo único do art. 1.053 do Código permite que o contrato social 
desta possa prever sua regência pelas normas da sociedade anônima. Em tal situa
ção, vale também o que foi dito acima. 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 48) 427 

critério básico para impedir que haja indecisão, no caso de decisão 

controvertida. 

A regra legal se impõe residualmente, isto é, no silêncio do que 

regularem os atos constitutivos da pessoa jurídica, ou seja, determi

nando estes de modo diverso, vale então o que dispuserem, e não o 

que a lei ordena. 

A norma supõe um colegiado ímpar, no qual facilmente se pode 

observar a maioria, mesmo com a presença de todos. Na hipótese de 

colegiado par, ou mesmo de um colegiado ímpar que, por motivo de 

ausência, falta ou impedimento de algum membro, o número se torne 

par,126 é necessário o estabelecimento de uma cláusula de desempate. 

Evidentemente, se os atos constitutivos a previrem, será aquela 

que neles for preconizada. Senão, a própria assembléia deverá insti

tuí-la' mesmo que seja apenas ad hoc. Normalmente se usa o chama

do voto de minerva) em que se atribui ao presidente do colegiado um 

voto de qualidade capaz de fazer pender para seu lado a balança até 

então equilibrada. 

No parágrafo único do artigo em foco há o estabelecimento de 

um prazo decadencial de três anos para o direito de anular as decisões 

referidas no caput que violarem a lei ou o estatuto da pessoa jurídica, 

ou ainda, que forem viciadas por erro, dolo, simulação ou fraude. O 

direito da maioria, nessa hipótese, se desnatura pelos defeitos menci-

0nados' e se cede passo à segurança e higidez das relações jurídicas. 

Além da utilização do vocábulo estatuto) que teria sido melhor 

substituir por atos constitutivos) para preservar a coerência no uso dos 

termos em relação aos dispositivos anteriores - defeito de somenos -, 

o parágrafo único ora sob exame parece padecer de pecado mais gra-

126 A questão da decisão com número inferior ao da totalidade dos membros tem de 
ser considerada, porque a lei não exige maioria absoluta, nem estabelece quorum 
mínimo para deliberação, o que os atos constitutivos podem, mas não estão obri
gados a fazer. 
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ve, ao se restringir à anulação das decisões referidas pelo artigo, ou 

seja, por pretender circunscrever-se às deliberações coletivas. 

Evidentemente, isso é inaceitável, porque equivaleria a proclamar 

que as decisões unilaterais dos dirigentes da pessoa jurídica de admi

nistração coletiva, ou mesmo as decisões do administrador da pessoa 

jurídica de direção monocrática não são suscetíveis de anulação, ou não 

se sujeitam ao mesmo prazo decadencial. Mais lógico é imaginar que 

o parágrafo se aplica a essas outras hipóteses, ainda que por analogia. 

E se assim é, melhor que não contivesse a expressão restritiva e, 

por conseguinte, não fosse um parágrafo - disposição subordinada à 

cabeça do artigo, que só cuida das decisões colegiadas - e sim um ar

tigo independente. 

Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o 

juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-Ihe-á admi

nistrador provisório. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

Outro dispositivo sem precedente no Código de 1916. 

No direito comparado, porém, há exemplo similar, como se vê 

no art. 29 do Código Civil alemão. 127 

A hipótese é uma espécie de rede de segurança, principalmente 

para terceiros que se vejam diante de uma pessoa jurídica acéfala. 

127 "§ 29 - NotbesteUungdurchAmtsgericht 
SlJWeit die erforderlichenMitglieder des Tiórstands fehlenJ sindsie in dringenden Fiillen 
für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem 
Amtsgericht zu bestellenJ das für den BezirkJ in dem der ~rein seinen Sitz ha; das 

~reinsregister führt. " 



Das Pessoas Jurídicas (Arts. 49 e 50) 429 

Normalmente, os atos constitutivos da pessoa jurídica prevêem re

gras de substituição e até sucessão dos seus dirigentes, e não será muito 

comum a ocorrência de situação capaz de ensejar a aplicação desse dispo

sitivo, que não parece ser tão importante, tanto que nunca existiu no di

reito pretérito, sem que jamais alguém haja reclamado sua falta. 

Mesmo que não houvesse, isso não poderia tolher a atividade dos 

interessados em recorrer ao Judiciário, diante da amplitude do direi

to de ação. 

Mas não se está dizendo, com isso, que a estatuição seja desne

cessária ou redundante, de modo algum. É bom que exista, e o fato 

de ter correspondente num código da categoria do alemão demons

tra sua qualidade. 

Efetivamente - e com probabilidade tanto maior quanto menor 

for a estrutura da pessoa jurídica em questão - pode-se ter, exempli 
gratia) a morte dos sócios de uma firma num acidente automobilísti

co, deixando-a sem comando. 

Aplicando-se, então, a nova regra, fica bem claro para os interessa

dos (por exemplo, herdeiros ou sucessores dos dirigentes societários fa

lecidos, credores destes ou da sociedade, empregados desta, o próprio 

Fisco et alii) que estão a cavaleiro para pedir ao Juiz competente a nomea

ção de um administrador provisório, para providenciar o que for necessá

rio, seja conduzindo a sociedade enquanto se tomam as medidas necessá

rias para dotá-la de nova direção efetiva, seja levando-a, se a primeira 

hipótese for ou tornar-se inviável, até à liquidação ou o encerramento. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracte

rizado pelo desvio de fmalidade, 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 par

ticulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Direito anterior: Sem correspondente no CCj1916. 
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COMENTÁRIOS 

Também o dispositivo em epígrafe não tem semelhante nem nas 
principais codificações estrangeiras, nem no Código passado. Ao con
trário, destoa inteiramente do art. 20 do diploma de 1916~ que dizia: 
''l1s pessoas furídicas têm existência distinta. da dos seus membros." 

Mas, por certo, isso não significa que, diante da nova norma, as 
pessoas jurídicas deixaram de ter autonomia em relação às pessoas 
físicas que as compõem ou as instituíram. 

O que há é a relativização desse preceito, pela adoção, pelo Códi
go, da teoria da desconsideração da pessoa furídicaJ expressão nacional da 
disregard doctrine ou disregard ofthe legal entity do direito anglo-ameri

cano, da Durchgriff bei furistischen Personen da doutrina alemã, da mise à 
lJécart de la personnalité morale dos franceses, do superamento delta 
personalità giuridica dos juristas italianos, ou da desestimación de la 
personalidad furídica dos autores de língua espanhola, através da qual 
se busca impedir o uso indevido ou lesivo da pessoa jurídica para preju
dicar terceiros ou para locupletar-se sem causa aceitável, desconsiderando 
momentânea e especificamente sua autonomia patrimonial, de modo a 
atingir diretamente aqueles que a estão manipulando. 

Desde o século XIX a doutrina passou a se preocupar com o mau 
uso da pessoa jurídica, procurando meios para evitar tal situação. 
Haussmann e Mossa, com sua teoria da soberania, buscaram, embo
ra sem alcançar pleno êxito, imputar responsabilidade ao controlador 
de uma sociedade de capitais em caso de obrigações não cumpridas. 128 

Em suma, já nessa época se percebeu a necessidade de relativizar 
a autonomia patrimonial da pessoa jurídica de modo a impedir resul
tados contrários ao direito. 

Dentro desse contexto, o código alemão, por seu § 43, ao cuidar 

da privação da capacidade jurídica (Entziehung der Rechtsfohigkeit) , 

128 Pero Verrucoli, Il Superamento delta Personalità Giuridica delte Società di Capitali 
nelta CommonLaw e nelta CivilLa~ p. 164. 
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estabelece que uma associação pode perder a personalidade se vier a 

prejudicar o bem comum, dedicar-se a fins econômicos caso não ti
vessem eles sido previstos, ou, caso dependa de concessão pública, 
desviar-se de suas finalidades estatutárias.l29 Não se trata, evidente

mente, do acolhimento da teoria da desconsideração, mas sem dúvida 
demonstra que o legislador tedesco desde muito cedo fincou um mar
co contra a utilização lesiva ou indevida da pessoa jurídica. 

Mas foi nos países da common law que a desconsideração desa
brochou, até porque nos do sistema romano-germânico só muito di
ficilmente os fatos têm força bastante para gerar novos princípios, 
independentemente do que diga a legislação.130 Quase todos os auto
res consideram que o primeiro caso de aplicação da disregard doctrine 
foi o caso Salomon vs. Salomon, na Inglaterra, em 1897.131 

129 "§ 43 - Entziehung der Rechtsfáhigkeit 
(1) Dem ~rein kann die Rcchtsfohigkeit entzogen werden) wenn er durch einen 
gesetzwidrigen Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch gesetzwidriges ~rhalten 
des Vimtands das Gemeinwohlgefohrdet. 
(2) Einem ~rein) dessen Zweck nach der Satzung nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschaftsbetrieb gerichtet ist, kann die Rcchtsfohigkeit entzogen werden) wenn er einen 
solchen Zweck verfolgt. 
(3) (weggefallen) 
(4) Einem ~rein) dessen Rcchtsfdhigkeit auf~rleihung beruht, kann die Rcchtsfohigkeit 
entzogen werden) wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck verfolgt." 
Vale ressaltar que o antes citado e trasladado § 56 do BGB impõe um número mi
nimo de sete membros para o registro da associação, e que o § 73 da mesma codificação 
determina que, se esse número cair abaixo de três, poderá levar a associação à priva
ção de sua capacidade jurídica. Civilistas tedescos enxergam nesses dispositivos bar
reiras contra a utilização da pessoa jurídica como fachada para atividades indevidas 
de pessoas nsicas, e eles são invocados na doutrina da Durchgriff (cf. Ulrich Drobnig, 
Nature et Limites de la Personnalité Morale en Droit Allemand) em La Personnalité 
Morale et ses Limites) Suzarme Bastid, René David et François Luchaire (org.), Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1960, pp. 27/50, esp. p. 43. 

13 O Piero Verrucoli, II Superamento della Personalità Giuridica delle Società di Capitali 
nella Common Law e nella Civil Law, p. 200. 

131 Rubens Requião, Curso de Direito Comercial) 23' ed., São Paulo, Saraiva, 1998, voI. 
1, p. 349; Vera Helena de Mello Franco, Manual de Direito comercial, voI. 1, p. 239; 
Flávia Lefevre Guimarães, Desconsideração da Pessoa Jurídica no Cddigo de Defesa do 
Consumidor - Aspectos Processuais) São Paulo, Max Limonad, 1998, pp. 21 et alii. 
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Esse processo foi julgado pela Câmara dos Lordes, que alterou 

decisões anteriores das instâncias precedentes, a Corte de Apelo e a 

Corte da Chancelaria, as quais haviam estabelecido uma novidade em 

termos judiciários: Aron Salomon era um próspero comerciante in

dividual na área de calçados. Depois de mais de trinta anos de mer

cancia, resolveu constituir uma limited company (similar a uma socie

dade anônima fechada brasileira), transferindo a ela seu fundo de 

comércio. Em tal companhia, tinha ele vinte mil ações, e outros seis 

sócios, membros de sua família (mulher, filha e quatro filhos), ape

nas uma cada. Além das ações, Aron Salomon ficou com diversas 

garantias, assumindo a condição de credor privilegiado da companhia, 

denominada A. Salomon and Co., Ltd. Em um ano, esta tornou-se inviável, 

entrando em liquidação, na qual os credores sem garantia restaram insa

tisfeitos. Para proteger os interesses desses credores, o liquidante pre

tendeu uma indenização pessoal de Aron Salomon, já que a companhia 

nada mais era do que uma fachada para a atividade deste, uma vez que os 

demais sócios, além de seus familiares, tinham participação irrelevante. 

As duas primeiras instâncias desconsideraram a personalidade da com

panhia, impondo a Aron Salomon a responsabilidade pelos débitos dela, 

mas tais decisões findaram reformadas, como dito, pela Casa dos Lordes, 

a qual prestigiou a tradicional autonomia patrimonial da sociedade re

gularmente constituída. Entretanto, ficou aí lançada a semente da 

disregard doctrine. Nas palavras de Ben A. Wortley; "a teoria segundo a 
qual um estabelecimento é visto como uma pessoa distinta daquelas que o 
compõem) após o caso Salomon) passou a sofrer nuanças na Inglaterra) pe

las decisões e leis que buscaram ver além do fato legal da 'lllcorporation' 

para considerar a realidade econômica) e levar em consideração as pessoas 
daqueles que tinham em mãos os bens da sociedade. "132 

132 Ben A. Wortley, De la Tendence qui Existe) Selon le Droit Anglais) à Reconnattre la 
Réalité Constituée par les Individus que Constituent des Groupements ]uridiques) em 
La Personnalité Morale et ses Limites) Suzannc Bastid, Renê David et François 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 50) 433 

Antes disso, em 1809, houve, nos Estados Unidos, o caso Bank 
of United States vs. DeveauxJ no qual se discutia o art. IIl, seção 2, da 

Carta estadunidense, em que está prevista a competência dos tribu
nais federais para litígios entre cidadãos de diferentes estados da 

União.l 33 Seria tal disposição extensiva às pessoas jurídicas, i.e., po

deria ser o banco em questão considerado cidadão do Estado-mem

bro que o havia criado? Nele o famoso Juiz Marshall, da Suprema Corte 

americana conheceu do caso e "levantou o véu da pessoa jurídica" (daí 

a expressão piercing the corporate veil) utilizada na doutrina de língua 

Luchaire( org.), Librairie Générale de Droit ct de Jurisprudence, Paris, 1960, pp. 
53/95. O trecho citado está à p. 66. Às pp. 63/66 trata-se do caso Salomon 
detalhadamente, entre outras coisas com transcrição de parte do relatório do seu 
julgamento final por Lord Herschell. 

133 ''AKI'IGOm 

Seção 2 
A competência do Poder] udiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da Lei e da 
Eqüidade ocorridos sob a presente Constituição) as leis dos Estados Unidos) e os tratados 
concluídos ou que se concluírem sob sua autoridadej a todos os casos que afttem os embai
xadores) outros ministros e cdnsulesj a todas as questões do almirantado e de jurisdição 
marítimaj às controvérsias em que os Estados Unidos sejam parte)' às controvérsias entre 
dois ou mais Estados) entre um Estado e cidadãos de outro Estado) entre cidadãos de 
diftrentes Estados) entre cidadãos do mesmo Estado reivindicando terras em virtude de 
concessões ftitas por outros Estados) enfim) entre um Estado) ou os seus cidadãos) e potên
cias) cidadãos) ou súditos estrangeiros. 
Em todas as questões relativas a embaixadores) outros ministros e cdnsules) e naquelas em 
que se achar envolvido um Estado) a Suprema Corte exercerá jurisdição originária. Nos 
demais casos supracitados) a Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso) pro
nunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito) observando as exceções e normas 
que o Congresso estabelecer. 
O julgamento de todos os crimes) exceto em casos de impeachment, será ftito por júri) 
tendo lugar o julgamento no mesmo Estado em que houverem ocorrido os crimesj e) se 
não houverem ocorrido em nenhum dos Estados) o julgamento terá lugar na localidade 
que o Congresso designar por lei. " 
(No sítio http://www.consulado-americano-rio.org.br/consport.htm ). 



434 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

inglesa), tomando em consideração os indivíduos integrantes da socie

dade bancária.l34 

Não foi propriamente o leading case no tema - até porque o caso 

não girava sobre a autonomia patrimonial da sociedade, sendo só uma 

discussão sobre a competência da justiça federal americana135 -, e sim 

uma primeira manifestação jurisprudencial que vislumbrou além da 

pessoa jurídica e tomou em conta as características individuais dos seus 
integrantes .136-13 7 

Seja como for, foi a partir da jurisprudência anglo-americana que 

se desenvolveu a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, embo

ra em muitos outros países viesse também a fincar raízes. 138 

No plano doutrinário, merecem destaque alguns trabalhos nm
damentais, como o de Wormser, Disregard of Corporate Fiction and 
Allied Corporation Problems) vinda a lume pela primeira vez em 1927, 

o de Chauveau, Les Abus de la Personnalité Morale des Societés) publi

cado na Revista de Direito Comercial francesa de 1938 (bem como a 

134 J oseph M. Sweeney, Droit des États-UnisJ em La Personnalité Morale et ses Limites) 
Suzanne Bastid, René David et François Luchaire (org.), Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, Paris, 1960, pp. 97/112, esp. 100/101. 

135 Maurice 1. Wormser, Disregard ofCorporate Fiction andAllied Corporation ProblemsJ 

Washington, Beard Books, 2000, pp. 45-46. 
136 Alexandre Couto Silva, Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no 

Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999, p. 32. 
137 Maurice 1. Wormser, Disregard ofCorporate Fiction andAllied Corporation ProblemsJ 

Washington, Beard Books, 2000, p. 45. 
138 Na França, por exemplo, a estrita autonomia patrimonial das pessoas jurídicas pas

sou a sofrer sérios questionamentos após a Primeira Grande Guerra, com a supera
ção dos dogmas estritamente liberais do Direito Civil naquele país, e, principal
mente após a entrada em vigência das normas do Direito Comunitário Europeu, 
passou-se a modernizar a concepção clássica da sociedade, passando a personalida
de jurídica a ser vista como uma técnica ordenada a fins essencialmente práticos e, 
portanto, limitada por esses mesmos fins. Cf. Jean Foyer, "Sens et Portée de la 
Personnalité Morale des Sociétés en Droit Français", em La Personnalité Morale et 
ses Limites) Suzanne Bastid, René David et Françolis Luchaire (org.), Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1960, pp. 113/131, esp. 127 e 131. 
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tese de Audinet, Personne Morale et Personnes Physiques dans les Sociétés 
de Commerce) de 1950), o de Rolf Serick, Aparencia y &alidad en las 
Sociedades Mercantiles) publicada em alemão originalmente em 1953, 
e o de Piero Veruccoli, II Superamento delta Personalità Giuridica delle 
Società di Capitalli nella ((Common Law)) e nella ((Civil Law))) de 1964. 

No Brasil, a primazia é provavelmente do artigo de Rubens Requião, 

Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica) aparecido 

em 1969. 
Portanto, a tese da desconsideração, ainda que surgida no estran

geiro, já vicejava entre nós, de alguns anos a esta parte, primeiro na 

doutrina, mas depois na jurisprudência, e já havia mesmo sido 

introduzida na legislação nacional. 

Em verdade, é desnecessário haver dispositivo legal para que se 

possa aplicar tal teoria.139 O Judiciário, diante do caso concreto, pode, 

mesmo sem base normativa específica, verificar o uso indevido ou 

lesivo da pessoa jurídica, e tomar as providências necessárias para 

impedi-lo. 

Nada obstante, o legislador nacional adotou a teoria da 

desconsideração em pelo menos dois dispositivos, a saber os arts. 28 

(caput e § 5°) da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor),140 e 18 da Lei nO 8.884, de 11 de junho de 

139 Tanto assim que sua origem se deu justamente fora da lex scripta. 
140 "A.rt. 28. O Juiz poderá desconsiderar a personalidade Jurídica da sociedade quando> em 

detrimento do consumidol) houver abuso de direito> excesso de podeI) 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 personali
dade foI) de alguma forma> obstáculo ao ressarcimento de preJuízos causados aos con
sumidores. " 
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1994 (Lei dos Crimes de Colarinho Branco) ,141 ainda que com certas 

deficiências, consoante se procurará demonstrar. 

Entretanto, há autores que querem vislumbrar, em algumas 

normas legais ainda anteriores às supracitadas, a presença, ainda 

que embrionária, do instituto da desconsideração, o que, data venia) 

parece exagero. 

Diz-se, por exemplo, que o art. 2°, § 2°, da Consolidação das Leis 

do Trabalho142 agasalha a teoria da desconsideração.l43 Ele determi

na a solidariedade, em relação às obrigações trabalhistas, das empre

sas que porventura integrarem um grupo econômico, independente

mente da ocorrência, in casu) de abuso ou da fraude. 

Se assim é, não se trata de desconsideração da pessoa jurídica, mas 

de simples hipótese legal de solidariedade obrigacional, como explica 

Alexandre Couto Silva: "Primeiro) porque não se verifica a ocorrência de 
nenhuma hipótese que fustifique sua aplicação como fraude ou abuso; segundo) 
porque reconhece e afirma a existência de personalidades distintas)· terceiro) 

141 "A personalidade Jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito) excesso de pode1j 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." 

142 ''Art. 2° Considera-se empregador a empresa) individual ou coletiva) que) assumindo os 
riscos da atividade econômica) admite) assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

§ 2° Sempre que uma ou mais empresas) tendo) embora) cada uma delas) personalidade 
Jurídica própria) estiverem sob a direção) controle ou administração de outra) constitu
indo grupo industrial) comercial ou de qualquer outra atividade econômica) serão) para 
os efeitos da relação de emprego) solidariamente responsáveis a empresa principal e cada 
uma das subordinadas." 

143 Flávia Lefevre Guimarães, Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor - Aspectos Processuais) São Paulo, Max Límonad, p. 35; SUZY Elizabeth 
Cavalcante Koury,A Desconsideração da Personalidade Jurídica (Disregard Doctrine) 
e os Grupos de Empresas, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 170. 
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porque se trata de responsabilidade civil com responsabilização solidária das 

sociedades pertencentes ao mesmo grupo."l44 

Quer dizer: não se pressupõe a manipulação da pessoa jurídica. Ape

nas se estipula uma regra de proteção para o empregado, dando a este uma 

garantia consistente na responsabilidade solidária das várias empresas in

tegradas em um grupo empresário. Conseqüentemente, não se 

desconsidera, nem se suprime por um momento que seja a personalidade 

jurídica de nenhuma empresa. A CLT, nesse ponto, só faz estender, a todas 

as empresas de um grupo, em matéria laboral, os riscos da atividade eco

nômica de qualquer das integrantes dessa associação empresarial. 

Por maior força de razão, não se pode concordar com alegação 

de que os arts. 10 e 16 do Decreto nO 3.708, de 10 de janeiro de 1919 
(antiga Lei das Sociedades Limitadas, hoje revogada pelo Código),145 

117 e 158 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Socieda

des Anônimas) ,146 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei nO 5.175, 

144 Alexandre Couto Silva, Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999, p. 112. 

145 ''.Art. 10. Os sócios-gerentes ou os que derem o nome à firma não respondem pessoalmente 
pelas obrigações contraídas em nome da sociedade) mas respondem para com esta e para 
com terceiros soliddria e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados 
com violação do contrato ou da lei. 

Art. 16. As deliberações dos sócios) quando infringentes do contrato social ou da lei) dão 
responsabilidade ilimitada àqueles que expressamente haJam aJustado tais deliberações 
contra os preceitos contratuais ou legais." 

146 ''.Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados 
com abuso de poder. 
§ l° São modalidades de exercício abusivo de poder: 
a) orientar a companhia para fim estranho ao obJeto social ou lesivo ao interesse nacio
nal) ou levd-Ia a favorecer outra sociedade) brasileira ou estrangeira) em preJuízo da 
participação dos acionistas minoritdrios nos lucros ou no aceno da companhia). ou da 
economia nacional; 
b) promover a liquidação de companhia próspera) ou a transformação) incorporação) 
fosão ou cisão da companhia) com o fim de obte'f; para si ou para outrem) vantagem 
indevida) em preJuízo dos demais acionistas) dos que trabalham na empresa ou dos inves
tidores em valores mobilidrios emitidos pela companhia; 
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de 25 de outubro de 1966)147 sejam expressões normativas da 

disregard doctrine, como outros autores sustentam pretendem alguns. 

c) prom(J)Jer alteração estatutdria) emissão de valores mobilidrios ou adoção de políticas 
ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo 
a acionistas minoritdrios) aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores 
mobilidrios emitidos pela companhiaj 
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto) moral ou tecnicamente)' 
e) induzi~ ou tentar induzi~ administrador ou fiscal a praticar ato ilegal) ou) 
descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto) prom(J)Je~ contra o interesse 
da companhia) sua ratificação pela assembléia-geralj 
f) contratar com a companhia) diretamente ou através de outrem) ou de sociedade na 
qual tenha interesse) em condições de favorecimento ou não equitativasj 
g) apr(J)Jar ou fazer apr(J)Jar contas irregulares de administradores) por favorecimento 
pessoal) ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente) ou que 
justifique fundada suspeita de irregularidade. 
h) subscrever ações) para os fins do disposto no art. 170) com a realização em bens estra
nhos ao objeto social da companhia (Alínea incluída pela Lei nO 9.457, de 5.5.1997). 
§ 2° No caso da alínea e do § 1°) o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal 
responde solidariamente com o acionista controlador. 
§ 3° O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os 
deveres e responsabilidades próprios do cargo. 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsdvel pelas obrigações que contrair 
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestãoj responde) porém) civilmente) 
pelos prejuízos que causa~ quando proceder: 
I - dentro de suas atribuições ou poderes) com culpa ou doloj 
II - com violação da lei ou do estatuto. 
§ 1 ° O administrador não é responsdvel por atos ilícitos de outros administradores) salvo 
se com eles for conivente) se negligenciar em descobri-los ou se) deles tendo conhecimento) 
deixar de agir para impedir a sua prdtica. Exime-se de responsabilidade o administrador 
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de adminis
tração ou) não sendo possível) dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da adminis
tração) no conselho fiscal) se em funcionamento) ou à assembléia-geral. 
§ 2° Os administradores são solidariamente responsdveis pelos prejuízos causados em vir
tude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento 
normal da companhia) ainda que) pelo estatuto) tais deveres não caibam a todos eles. 

147 ''Art. 135. São pessoalmente responsdveis pelos créditos correspondentes a obrigações tri
butdrias) resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei) contra
to social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anteriorj 
II - os mandatdrios) prepostos e empregados)' 
III - os diretores) gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado." 
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Em todos os dispositivos acima, o que se vê são casos de respon

sabilidade civil pessoal de sócios, administradores ou assemelhados, 

e ponto.l48 Em nenhum deles se prevê hipótese de desvirtuamento 

dos fins da pessoa jurídica. Simplesmente se regula a situação das 

pessoas físicas, componentes desta, que porventura atuem 

abusivamente, de modo lesivo, contrariamente à lei ou aos atos 

constitutivos, o que lhes acarreta responderem diretamente. 

O pioneirismo, portanto, em relação à acolhida legal, entre nós, 

da doutrina da desconsideração da pessoa jurídica, foi realmente do 

Código de Defesa do Consumidor. As regras ali traçadas foram es

tendidas a outras relações, além das de consumo, por normas poste-

continuação da nota 146 

§ 3° Nas companhias abertas) a responsabilidade de que trata o § 2° ficard restrita) 
ressalvado o disposto no § 4°) aos administradores que) por disposição do estatuto) te
nham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. 
§ 4° O administrador que) tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por 
seu predecesso'l; ou pelo administrador competente nos termos do § 3°) deixar de comuni
car o fato à assembléia-geral) tornar-se-d por ele solidariamente responsdvel. 
§ 5° Responderd solidariamente com o administrador quem) com o fim de obter vantagem 
para si ou para outrem) concorrer para a prdtica de ato com violação da lei ou do estatuto." 

148 Nesse sentido, Alexandre Cou~.() Silva, Aplicação da DesClJnsideração da Personali
dade Jurídica no Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999, pp. 90/99; Amador Paes 
de Almeida, Execução de Bens dos Sócios: Obrigações Mercantis) Tributdrias) Tabalhistas: 
da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Doutrina e Jurisprudência), 3a ed., 
São Paulo, Saraiva, 2000, pp. 164/165; Simone Gomes Rodrigues, 
"Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumi
dor", in Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, nO 11, pp. 7/20, juL-set. 
1994) p. 17; Luciano Amaro, Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código de De
fesa do consumidor, em Revista de Direito do Consumidor) São Paulo, nO 5, pp. 
168-182, jan.- mar. 1993, p. 175; Flávia Lefévre Gujimarães,Desconsideração da 
Pessoa Jurídica no Código de Defesa do Consumidor - Aspectos Processuais) São Paulo, 
Max Limonad, p. 64; Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, A Desconsideração da Per
sonalidade Jurídica (Disregard Doctrine) e os Grupos de Empresas, 2a ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 1997, p. 88. 
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riores. No tocante a infrações contra a ordem econômica, a Lei 8.884/94, 

já mencionada, na prática reproduziu o CDG Depois, veio a aplicação da 

disregard tWctrine relativamente às lesões ao meio ambiente (pelo art. 4° da 

Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998",149 verdadeira repetição, mutatis 

mutandisy do já referido e antes trasladado § 5° do art. 28 do CDC). 

Agora, o Código Civil alarga ainda mais a aplicação dessa possi

bilidade de desconsiderar a pessoa jurídica - já não faz mais sentido, 

salvo pelo costume, chamá-la de doutrina, porquanto agora se acha 

plenamente inserida no direito positivo - a qualquer caso em que seja 

cabível, e não mais apenas às relações de consumo, ou a lesões à or

dem econômica ou ao ambiente. 

Diante desse elastério, cuja dimensão se pode aferir facilmente 

cotejando a linha adotada pelo CDC e leis que o reproduziram, de um 

lado, e a adotada pelo novo diploma civil, é preciso refletir, para situ

ar de modo mais preciso o que realmente se entende por 

desconsideração da pessoa jurídica, de modo a melhor compreender 

e aplicar as regras inseridas em nosso direito positivo. 

De uma coisa não se duvide: a importância que a lei reconhece à 

pessoa jurídica não pode restar arranhada pela adoção normativa, entre 

nós, da disregard of the legal entity. A autonomia (especialmente a 

patrimonial) da personalidade jurídica em relação à personalidade dos 

indivíduos que nela estão envolvidos é ainda a regra, mesmo com a 

não repetição, no código novo, de enunciado similar ao do art. 20 do 

diploma de 1916, que dizia terem as pessoas jurídicas existência dis

tinta da dos seus membros. 

Aliás, para deixar bem claro que a autonomia da pessoa jurídica 

é a regra, e sua desconsideração a exceção,150 já tramita no Congres-

149 "Art. 4° Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente." 

15 O A pessoa jurídica é urna premissa básica da atividade negociaI, e tem de haver fortes 
razóes para que a Justiça a ignore (Robert W Hamilton, The Law ofCorporations) 
5a ed., St. Paul, West Group, 2000, p. 134). 
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so Nacional o projeto de Lei nO 7.160, de 2002, da Câmara, cujo au

tor é o próprio Deputado Ricardo Fiúza, que foi o relator fInal do pro

jeto do próprio Código naquela Casa, e que, se aprovado, repetirá no 

caput a velha regra do art. 20 da codifIcação revogada, passando a atual 

cabeça do artigo, com algumas modifIcações a que mais adiante se 

voltará, para a condição de § l°, e acrescentando mais dois parágra

fos com outros detalhamentos que também serão objeto de comentá

rio no momento propício.l51 

Portamo, mantido o apreço do ordenamento pela autonomia da 

personalidade jurídica, o que aconteceu foi que ela, simplesmente, 

deixou de constituir dogma intocável, afInal, "deve ser usada para pro
pósitos legítimos e não deve ser pervertida".l52 Assim, se os propósitos 

da entidade forem desvirtuados, não se pode fazer prevalecer a regra 

da separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e os de seus 

membros. 

A desconsideração, dessarte, é meio de adequar a pessoa jurídica 

aos fIns para os quais foi criada, é mecanismo para limitar e coibir seu 

uso indevido.l53 Como já foi dito e repetido, com apoio na melhor 

151 "Art. 50. As pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros. 
§ 1° Nos casos de desvio de finalidade ou confosão patrimonial) praticados com abuso da 
personalidade jurídica) pode o juiz declara'lj a requerimento da parte prejudicada) ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo) que os efeitos de certas e deter
minadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administrado
res ou sócios da pessoa jurídica) que lhes deram causa ou deles obtiveram proveito) facul
tando-lhes o prévio exercício do contraditório; 
§ 2° O requerimento deve indicar objetivamente quais os atos abusivos praticados pelos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica; 
§ 3° Nos casos de fraude à execução) não será desconsiderada a personalidade jurídica 
antes de declarada a ineficácia dos atos de alienação) com a conseqüente excussão dos 
bens retornados ao patrimdnio da pessoa jurídica. " 

152 Maurice l. Wormser, Disregard of Corporate Fiction and Allied Corporation Problems) 
Washington, Beard Books, 2000, p. 9. 

153 Piero Verrucoli, II Superamento della Personalità Giuridica delle Societá di Capitali 
nella Common Law e nella Civil Law, Milão, Giuffre, 1964) p. 195. 
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doutrina, a personalidade decorre do direito objetivo, e este não esta

ria atendendo ao bem comum se a erigisse em monólito inquebrável, 

mesmo quando determinadas condições indicassem o contrário. O 

desvio da entidade jurídica de seus fins, de modo ilegítimo, abusivo, 

danoso, faz com que deixe de existir, ainda que momentaneamente e 

apenas para determinados efeitos, razão jurídica para a separação 
patrimoniaLl54 

Em outras palavras, o conceito normal de pessoa jurídica somente 

"será sustentado somente enquanto seja invocado e empregado para propó
sitos legítimos. De outra parte) sua perversão para usos impróprios e fins de
sonestos (e. g.) para perpetuar fraudes) burlar a lei) escapar de obrigações) 
não será admitida. Entre uma e outra há várias situações em que os tribu
nais podem desconsiderar a pessoa jurídica para obter um resultado justo."155 

Só comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica é 

que cabe falar em desconsideração, e conseqüente sacrifício da respec

tiva autonomia patrimonial, olvidando a separação entre sociedade e 
sócios,l56 

Necessário sempre frisar que a desconsideração não destrói a 

pessoa jurídica, que remanesce integralmente. Só no caso concreto, 

isto é, em determinado momento e para determinados fms se proce

de ao descarte da sua autonomia. O juiz "se limita a confmar a pessoa 

jurídica precisamente à esfera que o Direito lhe reservou",l57 

154 Simone Gomes Rodrigues, DesconsideraçiúJ da Personalidade Juridica no Código de 
Deftsa do Consumido'l'j em Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, nO 11, 
jul.-set. 1994, p. 7. . 

155 Harry G. Henn et John R. Alexander, Law ofcorporations) 3a ed., St. Paul, West 
Group, 1983, p. 346. 

156 Rolf Serick, Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles: El Abuso de Derecho 
por Medio de la Persona Jurídica) trad. José Puig Brutau, Barcelona, Ariel, 1958, 
p.241. 

157 Rolf Scrick, Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles: El Abuso de Derecho 
por Medio de la Persona Jurídica) trad. José Puig Brutau, Barcelona, Ariel, 1958, 
p.242. 
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Com efeito, a disregard of the legal entity "não visa destruir ou 
questionar o princípio de separação da personalidade jurídica da socieda
de da dos sócios) mas) simplesmente) funciona como mais um reforço ao 
instituto da pessoa jurídica) adequando-o a novas realidades econômicas e 
sociais) evitando-se que seja utilizado pelos sócios como forma de encobrir 
distorções em seu uso. "158 

O valor que a personalização das pessoas jurídicas tem para o 

direito, e o progresso e o desenvolvimento, sobretudo econômico, que 

com isso se alcança, tem um grande peso. Quando esse valor conflitar 

com outros, v.g., a satisfação dos credores, ter-se-á de fazer opção pelo 

mais importante. Em geral os benefícios trazidos pela existência da 

pessoa jurídica prevalecem, por isso que normalmente prepondera a 

personificação. Apenas quando um valor maior for posto em jogo, 

como a finalidade social do direito, em conflito com a personificação, 

e que esta cederá espaço.159 

Não se pode, portanto, fazer a aplicação indiscriminada da 

desconsideração, sob pena de abalar seriamente o instituto da pessoa 

jurídica - uma das maiores e mais importantes criações do direito em 

todos os tempos -, e ameaçar todo o desenvolvimento social, cultural 

e econômico que dele decorreu. 

Por isso, as mais atiladas doutrina e jurisprudência têm buscado 

estabelecer rígidos parâmetros para a incidência da desconsideração, 

a fim de que ela, que surgiu para aperfeiçoar o sistema jurídico, não 

venha a tornar-se prejudicial a ele. 

158 Alexandre Couto Silva, Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999, p. 35. 

159 "Quando o interesse ameaçado é valorado pelo ordenamento jurídico como mais 
desejável e menos sacrificável do que o interesse colimado através da personifica
ção societária, abre-se oportunidade para a desconsideração sob pena de alteração 
da escala de valores." Domingos Monso Kriger Filho, Aspectos da Desconsideração 
da Personalidade Societária na Lei do Consumidot; em Revista de Direito do Consu
midor, São Paulo, nO 13, pp. 78-86, jan.-mar. 1995, p. 80. 



444 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

Exige-se, em primeiro lugar, a personificação, isto é, a existência 

de uma pessoa jurídica regular, reconhecida pelo ordenamento, devi

damente registrada. Há quem entenda que a disregard pode ser apli

cada às pessoas de fato e similares. Mas isso é um contra-senso, se 

não há pessoa jurídica considerada, não se pode desconsiderá -la. Ela 

já está assim. Ou seja, nessas pessoas irregulares os sócios já são dire

tamente responsáveis .160 

Depois, é preciso haver a prova de que a finalidade da pessoa 

jurídica foi desviada,161 o que se revela na fraude e no abuso de direi

to relativos à autonomia patrimonial.l62 Ainda, por uma questão prá

tica, é necessário que se cuide de uma sociedade (ou outra qualquer 

espécie de pessoa jurídica) na qual os sócios ou componentes tenham 

responsabilidade limitada, o que ocorre principalmente no caso de 

sociedades anônimas ou limitadas. Não que não se pudesse 

desconsiderar a personalidade em outros casos, mas simplesmente pelo 

fato de que é a limitação de responsabilidade o grande escudo de que 

se valem sócios inescrupulosos para praticar desvios e livrar-se de 

posterior ataque amplo a seu patrimônio pessoal. Se a sociedade é de 

responsabilidade ilimitada, ela de per si já não oferece aos seus mem-

160 Amador Paes de Almeida, Execução de Bens dos S6cios: Obrigações Mercantis) Tribu
tárias) Trabalhistas: da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Doutrina e Juris
prudência) 3" ed., São Paulo, Saraiva, 2000, p. 15; Vera Helena de Mello Franco, 
Manual de Direito Comercial, São Paulo, RT, 2001, vol. 1, p. 158. 

161 l° TAPR-2" Câmara Cível-Ap. 529/90, j. em 18.4.90, Rel. Juiz GilneyCarnei
roLeal. 

162 Alexandre Couto Silva, Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999, p. 34; Alexandre Ferreira de Assumpção 
Alves, '1\ Desconsideração da Personalidade Jurídica e o Direito do Consumidor: 
um Estudo de Direito Civil Constitucional", in Problemas de Direito Civil Consti
tucional) Gustavo Tepedino (org.), Rio de Janeiro, Renovar, 2000, p. 261; Fá
bio Ulhôa Coelho, Curso de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 1999, vol. 2, 
p. 44; Genacéia da Silva Alberton, '1\ Desconsideração da Personalidade Jurídica 
no Código de Defesa do Consumidor - Aspectos Processuais", in Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, nO 7, jul.-set. 1993, pp. 7/29, esp. p. 15. 
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bros esse véu protetor que os encoraje a fazer o que não devem, por

que eles responderão ilimitadamente com seus patrimônios mesmo 

sem a desconsideração.163 

Tal é a doutrina em nosso país dominante, dita subjetivista. Mas 

outra corrente, designada como objetivista) liderada no Brasil por Fá

bio Konder Comparato, entende que a primeira linha está equivoca

da, por considerar que a confusão patrimonial é o requisito primordial 

para a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica.164 

Data venia) conquanto seja a confusão patrimonial uma inegável 

característica da maior parte das situações capazes de ensejar a 

desconsideração, por assim dizer um sintoma da pessoa jurídica desvia

da, podendo mesmo servir à prova necessária à decretação da disregard) 
não se afigura como o fundamento primordial da aplicação desta. 

Com efeito, há casos de desvio da função da pessoa jurídica nos 

quais não há propriamente confusão de patrimônios entre a entidade 

e seus membros, mas ainda assim existe manipulação maliciosa, lesi

va, autorizadora da superação da autonomia patrimoniaP65 

A fraude e o abuso de direito, relacionados à autonomia 

patrimonial, portanto, têm papel de destaque para que se possa levan

tar o véu da pessoa jurídica. 

163 Alexandre Couto Silva, Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Direito Brasileiro) São Paulo, LTr, 1999) p. 26; Alexandre Ferreira de Assumpção 
Alves, '1\ Desconsideração da Personalidade Jurídica e o Direito do Consumidor: 
um Estudo de Direito Civil Constitucional", in Problemas de Direito Civil Consti
tucional) Gustavo Tepedino (org.), Rio de Janeiro, Renovar, 2000, p. 26l. 

164 Fábio Konder Comparato, O Poder de Controle na Sociedade An6nima) 2a ed., São 
Paulo, RT, 1977, pp. 274-275. 

165 Um bom exemplo nos fornece Fábio Ulh6a Coelho (em O Empresário e os Direitos 
do ConsumidoJ; São Paulo, Saraiva, 1994, p. 217), do comerciante que, ao alienar 
seu estabelecimento, compromete-se a não se restabelecer no mesmo ramo, fazen
do concorrência ao adquirente. Ele pode constituir uma pessoa jurídica para bur
lar essa cláusula, fazendo dela um escudo, um biombo atrás do qual se esconde, 
artificiosamente, em prejuízo da outra parte. 
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A fraude, ou seja, o manejo de artifícios para prejudicar tercei

ros, revela a distorção imposta à pessoa jurídica, pois ela não foi feita 

para permitir que seus integrantes se protejam de obrigações que te

riam de cumprir, nem para fazer o que a lei lhes proíbe. Uma das suas 

manifestações mais freqüentes está nos chamados negócios indiretos, 

aqueles em que as partes tentam obter um resultado que não é o fim 

próprio do negócio em causa,166 mas é preciso ter em mente que isso 

não basta para a desconsideração, porque o uso da pessoa jurídica para 

fins diferentes dos que lhe são preordenados pode ser válida, desde 

que os objetivos buscados, mesmo atípicos, sejam lícitos.l67 Tem de 

ocorrer a fraude à lei, na qual, além do artifício ou desvio, está princi

palmente presente sua ilicitude, ensejando, portanto, a 

desconsideração.l68 Ademais, é preciso sempre, para que isso ocor

ra, que a fraude tenha a ver com a manipulação da autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica, porque se esta comete fraude que não 

guarde relação com tal questão - v.g., emitindo uma "nota fria" -, não 

se pode proceder à superação de sua personalidade.169 

Quanto ao abuso de direito, abrange qualquer ato que, por seus 

motivos ou por seus fins, vá contra a finalidade ou a função do direito 

que por tal ato se exerce, nos termos da clássica definição de Louis 

Josserand.l70 Diversamente da fraude, o ato é, a princípio, lícito,l71 e 

166 Joaquin Garrigues, Curso de DerechoMercantil, voi. 2, 7a ed., Bogotá, Ternis, 1987, 
p.17. 

167 Tullio Ascarelli, "Le Unione di Imprese", in Rivista di Diritto Commerciale, p. I, 1935, 
voi. XXXIII, p. 173. 

168 Joaquin Garrigues, Curso de Dt>"fCho Mercantil, 7a ed., Bogotá, Temis, voi. 2, 
p. 18; Tulio Ascarelli, Problemas das Sociedades Andnimas e Direito Comparado, Cam
pinas, Bookseller, 2001, p. 18l. 

169 Fábio Ulhôa Coelho, O Empresário e os Direitos do Consumidot; São Paulo, Saraiva, 
1994, p. 223. 

170 Louis Josserand, Del Abuso de Derecho y Otros Ensaios, Bogotá, Temis, 1994, p. 5. 
171 Luis Alberto Warat, Abuso deZ Derecho y Lagunas de la Ley, Buenos Aires, Abcledo

Perrat, 1969, pp. 56/57. 
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não tem necessariamente propósito de prejudicarl72 mas foge a seus 

ftns sociais e traz problemas para a comunidade. É preciso entender 
que mesmo o exercício dos direitos não é absoluto. Não pode ser en

xergado apenas sob a ótica do seu titular, mas deve visar também, tanto 

quanto possível, à harmonia com o grupo social em que se insere. 

Assim, quando há vários modos legalmente possíveis de atuação para 
a pessoa jurídica, não se pode aceitar que a mais prejudicial aos ter

ceiros, ou a menos benéftca para a sociedade seja a escolhida. Essa má 

opção, ou mau uso da pessoa constitui o abuso de direito. Entretanto, 
para que possa dar ensanchas à desconsideração, tem ele também de 
estar vinculado à autonomia patrimonial. 

Um detalhe que muitos não percebem é que, para que ocorra 

tipicamente a desconsideração da pessoa jurídica, é preciso que, na 
situação considerada, os sócios ou administradores não tenham como 

ser diretamente responsabilizados. Se a lei permite que o sejam, não 
se trata de desconsideração, mas sim de responsabilização direta, em 

virtude de ação ultra vires) isto é, além das forças do que lhes permi

tem os estatutos, ou por violação a estes, à lei, etc. É ocaso das nor
mas tributárias ou societárias já referidas (CTN, Lei das S.A. e ou

tras), que muitos confundem com hipóteses de desconsideração, mas 

que não o são, até porque sua existência não faz necessária a suspen
são da autonomia patrimonial da entidade, uma vez que, mesmo com 

esta os responsáveis podem ser diretamente imputados por fato ou 
ilícito próprio. 173 

172 Rubens Requião, ''Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica", in 
Revistados Tribunais, São Paulo, vol. 58, nO 410, pp. 12/24, dez. 1969, esp. p. 16. 

173 Nesse sentido, José Lamartine Corrêa Oliveira, A Dupla Crise da Pessoa Jurídica) 
São Paulo, Saraiva, 1979, p. 520; Eduardo Zannoni, "La Normativa Societaria 
ante los Actos Fraudulentos de la Sociedad. Repianteo de la Teoría dei Disregard", 
passim. Revista de Direito Civil) Imobilidrio) Agrdrio e Empresarial, São Paulo, ano 
3, nO 9, pp. 165/180, jul.-set./1979. 
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No Código do Consumidor,174 O legislador resolveu enumerar 

as hipóteses em que é cabível a desconsideração da pessoa jurídica: 

abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, 
violação dos estatutos ou do contrato social, falência, estado de insol

vência e encerramento ou inatividade por má administração (caput do 

art. 28). 
A doutrina deplora a redação de tal dispositivo, por confusa e 

redundante. Por exemplo, quando estabelece que o ato praticado pe

los administradores com excesso de poder é ensejador da 

desconsideração, e ao mesmo tempo lista como motivos desta a vio

lação aos estatutos, ao contrato social ou à lei, entre outros, parece 

esquecer que, sendo os poderes dos administradores de uma pessoa 
jurídica definidos pelos estatutos, pelo contrato social ou pela lei, uma 

coisa necessariamente implicaria a outra. Portanto, seria muito me

lhor reunir sob denominação única a violação ao contrato social, ao 
estatuto, a infração à lei e os fatos ou atos ilícitos, pois daria tudo na 
mesma.l75-176 

Mas o pior defeito que se aponta no art. 28 do CDC é o fato de 
que, quando os administradores agem assim (extrapolando os pode

res que têm, e portanto, violando o estatuto, o contrato social ou a lei, 

incidindo portanto em fatos ou praticando atos ilícitos) podem ser 

174 E também, como já dito, na Lei nO 8.884/94, em seu art. 18. 
175 Cf. Fábio Ulhôa Coelho, O Empresdrio e os Direitos do Consumidot; São Paulo, Sa

raiva, 1994, p. 226; Domingos Afonso Krieger Filho, ''Aspectos da 
Desconsideração da Personalidade Societária na Lei do Consumidor", in Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, nO 13, pp. 78-86, jan.-mar. 1995, p. 83. 

176 Há autores, como Luiz Antônio Rizzato Nunes (Comentdrios ao Código de Defesa 
do Consumidor: Parte Material) São Paulo, Saraiva, 2000, pp. 357/358) e Gui
lherme Fernandes Neto (O Abuso do Direito no Código de Defesa do Consumidor: 
Cldusulas Prdticas e Publicidades Abusivas) Brasília, Brasília Jurídica, 1999, pp. 187/ 
188) que consideram como meramente exemplificativas as hipóteses do caput do 
art. 28 do CDC, completadas pelo seu § 5°, de sorte que a demonstração de 
qualquer prejuízo de terceiros, em face da manutenção da autonomia patrimonial 
do ente, seria suficiente para aplicar a desconsideração, o que parece um exagero. 
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responsabilizados por imputação direta, sem a necessidade de 

desconsideração alguma, justamente em face das multimencionadas 

normas do CTN e das leis societárias, e até mesmo, isso na vigência 
do Código de 1916, de alguns dispositivos ali constantes, relativos à 
responsabilidade pessoal sócios ou administradores.l77 

Não fosse isso bastante, a estatuição em referência fala ainda 
em falência, insolvência e encerramento de atividades, provocadas 

por má administração, como situações capazes de permitir a aplica

ção da desestimação da personalidade jurídica da entidade. Não de
finiu, porém, essa expressão tão vaga - má administração -, deixan

do seus contornos para a doutrina,178 e esqueceu que determinadas 

condutas administrativas muitas vezes somente se qualificam pelos 
seus resultados. A atitude, ainda que arriscada, heterodoxa ou di

vergente dos manuais de administração, mas que gera lucros e be
nefícios, pode ser considerada um lance de gênio, uma expressão de 

arrojo gerencial; providência similar, se dá errado e acarreta prejuí

zos é desatino, imprudência, despreparo, falta de planejamento, en

fim... má administração. 
Para enfeixar esta análise da desconsideração da pessoa jurídica 

à luz do Código do Consumidor, resta ver que, no § 5° do seu art. 28, 

177 Genacéia da Silva Alberton, ''A Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Código de Defesa do Consumidor - Aspectos Processuais", in Revista de Direito 
do Consumidor, São Paulo, nO 7, jul-set 1993, pp. 7/29, esp. p. 20; Fábio Ulhoa 
Coelho, Curso de Direito Comercial) Saraiva, São Paulo, 1999, vol. 2, p. 50; Si
mone Gomes Rodrigues, "Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código 
de Defesa do Consumidor", in Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, nO 11, 
pp. 7/20, jul.-set. 1994, p. 18; Luciano Amaro, "Desconsideração da Pessoa Ju
rídica no Código de Defesa do consumidor", in Revista de Direito do Consumidot; 
São Paulo, nO 5, pp. 168-182, jan.-mar. 1993, p. 175. 

178 Fábio Ulh6a Coelho, em seu Curso de Direito Comercial) São Paulo, Saraiva, vo1. 
2, p. 51, entende como má administração a conduta do administrador, eivada de 
erros, que desatenda às diretrizes técnicas da Ciência da Administração. 
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permite-se ainda a superação da personalidade do ente sempre que 
isso obstar ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores.l79 A 

amplitude da literalidade desse dispositivo tem sido objeto de forte 
censura dos que o têm analisado, pela falta de lógica180 que levaria 

praticamente à desconsideração ampla da pessoa jurídica em matéria 

de relações de consumo (e ambientais, seria possível acrescer), pro
pondo-se sua incidência apenas para a aplicação de sanções não
pecuniárias,181 o que não casa com a dicção da regra, que fala em res
sarcimento~ indicando, portanto, pecúnia. Outros autores assumem 
posturas as mais cautelosas em face desse parágrafo, que propõem seja 

interpretado sempre à luz do caput~ isto é, quando se verificarem os 

pressupostos ali elencados para a desconsideração, e quando a perso
nalidade jurídica for obstáculo ao justo ressarcimento do consumidor. 

Se tal obstáculo, porém, não defluir do mau uso da personalidade, não 

caberia falar em disregard. 182 

179 O art. 4° da Lei nO 9.605/98, já trasladado, faz o mesmo sempre que a personali
dade jurídica for empecilho ao ressarcimento de prejuízos ao meio ambiente. 

180 Luciano Amaro, "Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código de Defesa do 
consumidor", in Revista de Direito do Consumidot; São Paulo, nO 5, pp. 168-182, 
jan-mar 1993, esp. p. 178. 

181 Fábio Ulh6a Coelho, Curso de Direito Comercial} Saraiva, São Paulo, 1999, voI. 
2, p. 52; Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, ']\ Desconsideração da Persona
lidade Jurídica e o Direito do Consumidor: um Estudo de Direito Civil Constitu
cional", in Problemas de Direito Civil Constitucional, Gustavo Tepedino (org.), Rio de 
Janeiro, Renovar, 2000, pp. 272/273. 

182 Luciano Amaro, "Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor", in Revista de Direito do Consumidot; São Paulo, nO 5, pp. 168-182, 
jan-mar 1993, esp. p. 179; Simone Gomes Rodrigues, "Desconsideração da Per
sonalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumidor", in Revista de Direito 
do Consumidor, São Paulo, nO 11, p. 7/20,juI.-set. 1994, p. 19; Genacéia da Silva 
Alberton, ']\ Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor - Aspectos Processuais", in Revista de Direito do Consumidor, São Pau
lo, nO 7, jul.-set. 1993, pp. 7/29, esp. p. 21. 
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o Código rompe com essa linha do CDC (seguida pelas Leis nOs 

8.884/94 e 9.605/98). Não lista hipóteses de fraude nem abuso, não 

perquire o prejuízo de terceiros ou a existência de obstáculos ao res
sarcimento destes. Satisfaz-se com o objetivo desvio de finalidade ou 

pela confusão patrimonial. Além disso, obviamente, alarga a 

abrangência da desconsideração para todas as relações de direito pri
vado, e não apenas aquelas relativas a consumo, decorrentes de infra

ções à ordem econômica ou ao meio ambiente. 

Aparentemente, portanto, o Código preferiu a teoria objetiva, nos 
moldes do pensamento de Fábio Konder Comparato, à subjetiva, se

guida até então,183 ainda que não da melhor forma, pelas normas que 

o precederam na matéria. 

183 "Comparato esclarece que, em nosso ordenamento, a base teórica do estudo da 
desconsideração da personalidade jurídica deve ser sempre o poder de controle. 
Somente quem detém o poder de controle da pessoa jurídica está aparelhado para 
manipular - ilicitamente - a referida pessoa. 
Comparato critica a confosão patrimonial determinada pela Súmula 486 do STF 
[ a qual admite a retomada do imóvel locado para sociedade da qual o locador, ou 
seu cônjuge, seja sócio com participação predominante no capital social]. Verbera, 
sobretudo, a concepção subjetivista de norte-americanos, alemães (Serick) e italianos 
(Verrucoli), aduzindo que tecnicamente adotam conclusões descabidas, na medi
da em que partem de pressupostos empíricos - ao invés de formularem uma teoria 
autônoma, o que somente seria possível se houvessem partido da própria caracte
rização ontológica da pessoa jurídica. 
[Fábio Ulhôa] Coelho, por sua vez, manifesta suas críticas às formulações de 
Comparato, na medida em que, ausentes os pressupostos formais da pessoa jurídica, 
não pode haver desconsideração da mesma, já que pessoa jurídica não há. O que há 
é inexistência, de que então decorrerá a ineficácia de todos os atos. E aduz com 
razão que, nos Estados Unidos, a doutrina da desconsideração é aplicada majori
tariamente para tutela de interesses de credores. 
Cf. Teresa Cristina G. Pantoja, '1\notações sobre as Pessoas Jurídicas", inA Parte 
Geral do Novo Código Civil, Gustavo Tepedino (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 
2002, p. 105. 
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De fato, a redação original do dispositivo184 foi alterada porque 
em verdade levava praticamente à dissolução da pessoa jurídica, inva
dindo matéria a cargo do artigo codificado seguinte. Demais disso, 
desfazer integralmente a· pessoa para todos os fins não seria correto 
nem necessário, bastando declará-la ineficaz para determinados efei

tos concretos. Buscou-se direcionar a aplicação da superação da per
sonalidade jurídica apenas no quadro da tríplice hipótese consagrada 
doutrinariamente: atos ilícitos ou abusivos, fraude à lei, lesão a ter
ceiros. Contribuíram para tanto lições de diversos especialistas, como 
Rubens Requião, Fábio Konder Comparato, Lamartine Corrêa de 
Oliveira, Marcelo Gazzi Taddei, Luiz Antônio Soares Hentz, Arnoldo 
Wald e WIi1son do Egito Coelho. Houve ainda a aprovação de uma 
sub emenda de redação, deslocando a vírgula que constava após a ex
pressão "Ministério Público" para depois do vocábulo "parte", afas
tando-se, assim, a ambigüidade redacional, uma vez que a parte in
tervém no processo pela sua qualidade na relação litigiosa, enquanto 
o Parquet o faz sempre nas hipóteses previstas em lei.l 85 

184 Projeto de Lei da Câmara nO 634, de 1975: 
"Art. 50. A pessoa jurídica não pode ser desviada dos fins estabelecidos no ato constitutivo) 
para servir de instrumento ou cobertura à prática de atos ilícitos) ou abusivos) caso em 
que poderá o juiz) a requerimento de qualquer dos sócios ou do Ministério Público) de
cretar a exclusão do sócio responsável) ou) tais sejam as circunstâncias) a dissolução da 
entidade. 
Parágrafo único. Neste caso) sem prejuízo de outras sanções cabíveis) responderão) con
juntamente com os da pessoa jurídica) os bens pessoais do administrador ou representante 
que dela houver se utilizado de maneira fraudulenta ou abusiva) salvo se norma especial 
determinar a responsabilidade solidária de todos os membros da administração." 
BRASIL, Câmara dos Deputados, Comissão Especial - Código Civil, Quadro 
Comparativo- Código Civil (Lei nO 3.071/16) -Projeto de Leino 634/75 -Projeto de 
Lei da Câmara nO 118/84 (Emendas do Senado) s/d, p. 14. 

185 Conferir a Emenda nO 14 ao art. 50, e o respectivo Parece'/) em BRASIL, Comissão 
Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre as emendas do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei nO 634, de 1975, do Poder Executivo, que "institui o 
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A desconsideração, portanto, na atual redação, veio positivada 
como forma de repressão ao abuso na utilização da personalidade 

jurídica das sociedades, fundamento primacial da própria disregard 
doctrine. Então, o direito positivo passou a acolher a teoria da 

desconsideração em seus reais contornos. 
Mas ainda assim não ficou afastada a crítica. O tema, de fato, até 

por ainda novo entre nós, tem certas complexidades. 

Teresa Cristina G. Pantoja, que parece ter sido quem mais 

elaboradamente tratou, até o momento, do dispositivo em pauta, ex
plica, em trecho que merece traslado: 

"O art. 50 do Novo Código Civil foi redigido sob inspiração da teoria 
obJetivista de [Fábio Konder] Comparato. Mas sua redação contém um 
lastimável exagero: enquanto que outros sistemas Jurídicos apenas 
desconsideram a pessoa Jurídica para alcançar os patrimônios dos sócios) 
quando há fraude) nosso Novo Código Civil parece atribuir ao Juiz 
amplíssimos poderes) até para decretar a exclusão do sócio responsável) 

ou a dissolução da sociedade. 

É uma ruptura com um sistema iniciado em 1990) quando o art. 28 
do CDC (. . .) estipulou que o órgão Judicante está autorizado a 
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade) se houver abuso 
de direito) desvio ou excesso de poder, lesando o consumidor; infração legal 
ou estatutária) por ação ou omissão) em detrimento do consumidor; falên
cia) insolvência e congêneres; óbice ao ressarcimento dos danos causados aos 
consumidores) pelo fato de o responsável ser pessoa Jurídica. 

Como esclarecem Coelho e Couto Silva) o obJetivo atual da apli
cação no Brasil da doutrina da desconsideração da personalidade ju

rídica não consiste em destruir nem questionar o princípio da autono

mia da pessoa jurídica) mas sim reforçá -lo) buscando compatibilizar 

Código Civil", Parecer final às emendas do Senado Federal fritas ao Projeto de lei da 
Câmara de nO 118> de 1984> que institui o Código Civil> Centro de Documentação 
e Informação da Cimara dos Deputados, Brasília, 2000, p. 123. 



454 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

a importância da pessoa jurídica para o sistema econômico vigente) ao 
mesmo tempo em que coíbe fraudes e abusos que por seu intermédio são 
praticados. 

Voltando ao que escreveu Assumpção Alves) o objetivo da doutrina es
trangeira da desconsideração da personalidade jurídica é tornar ineficaz 
a autonomia da pessoa jurídica regularmente constituída em relação a 
seus integrantes) apenas quando essa autonomia tenha servido para 
acobertar a ruptura da confiança) o atentado à boa-fé) a fraude. 

O legislador do Novo Código Civil ( ... ) perdeu uma excelente ocasião 
para esclarecer seus fundamentos teóricos e elucidar-nos quanto à sua apli
cação. Qual o bem jurídico cuja tutela justifica um tão drástico abando
no da segurança e da estabilidade da ordem jurídica? 

... embora as redações do caput e do § 5° do art. 28 do CDC não 
tenham sido as mais felizes de todas) é inegável que os tribunais superiores 
têm procurado preservar a segurança da ordem jurídica, revertendo com 
freqüência certas decisões mais entusiasmadas ou quem sabe afoitas das 
primeiras instânâas) sempre assoberbadas por um enorme volume de tra
balho. Mas) até para estabelecer orientações técnicas que possam proporcio
nar alguma tranqüilidade aos operadores do direito) é interessante que se 
tentem conciliar ambos os critérios - o do CDC e o do Novo Código Civil. 
A única fórmula que permite fazê-lo) segundo penso) é a que reconhece o 
engano do legislador - quando) no art. 50) aludindo expressamente à 
desconsideração) menciona que: os efeitos ... sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Temos 
que supor que o legislador do NCC aludiu à desconsideração que os juízes 
podem decreta1; embora inusitadamente a tenha autorizado também como 
conseqüência de atos ultra vires (cometidos pelos administradores) em viola
ção do contrato ou estatuto social)) somente para suspender os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações, que não poderiam 
de outro modo encontrar satisfação. As re1açõesobrigacionais assim 
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privilegiadas pelo art. 50 do NCC) para justificar um tal abandono mo
mentâneo da tutela - também ela de ordem constitucional - da função 
social do direito de propriedade exercitado pela empresa) deveriam 
necessariamente configurar hipóteses de abuso da empresa ou da pes
soa jurídica - i.e.) frustração da função social da empresa) estatuída 
constitucionalmente - ou a nociva confusão patrimonial que serve de capa 
para grandes lesões pecuniárias na ordem econômica e gradualmente cor
rói o tecido social da nação. A confusão patrimonial é exatamente a an
títese da atribuição de personalidade jurídica. São reciprocamente 
excludentes. Embora nem sempre a mera confusão patrimonial seja 
refreada ou cercada direta e objetivamente pelo Direito positivo) há esparsos 
diplomas legais que expressamente a mencionam como fundamentação para 
a punição dos responsáveis) 186 podendo até chegar à desconsideração da 
pessoa jurídica) na medida em que a mescla dos patrimônios pessoais dos 
sócios com o da sociedade contraria a ratio essendi da pessoa jurídica. (. . .). 

Se por dá-cá-aquela-palha nossos tribunais autorizarem a 
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária) 
imaginando-se não apenas autorizados) mas até induzidos a fazê-lo) pela 
letra do art. 50 do Novo Código Civil) inviabilizado estará o atendimento 
aos princípios fundamentais do Estado brasileiro) expressos no art. 1° da 
Constituição Federal (. . .) porque o grave risco econômico da 
desconsideração da pessoa jurídica passará a ser mais um dos ônus a serem 
quantificados e imputados ao montante de risco geral a ser suportado 
no exercício da empresa. Será então muito mais simples para o empresário 
expatriar seus capitais para sistemas jurídicos menos contraditórios e nos 
quais se preze a segurança das relações jurídicas. Com isso) prejudicados 
estarão os trabalhadores) a comunidade) o cidadão) o fisco."187 

186 Cita o art. 17 da Lei nO 7.492, de 16 de junho de 1986. 
187 Teresa Cristina G. Pantoja, '1\notações sobre as Pessoas Jurídicas", inAParte Geral 

do Novo Código Civil, Gustavo Tepedino (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 2002, 
pp. 106/119. 
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Não se afigura destituída de razão a maior parte dessas ponde

rações. E a própria existência de projeto, já em tramitação, do pró

prio relator final do Código, cujo teor já antes foi referido e traslada
do, o confirma. 

A reafirmação de que as pessoas jurídicas são - em princípio, pelo 

menos - distintas de sem membros, como constava no Código de 1916 

servirá de farol para evitar excessos. Também é positiva a introdução 

de uma menção ao contraditório a que fazem jus os interessados sem

pre que se cogitar da desconsideração. Embora não possa ser, de todo 
modo, afastado, em face do art. 5°, LIV e LV, da Constituição, 188 esse 

reforço demonstra que o abuso da personalidade jurídica deverá sem

pre estar muito bem comprovado. O novo § 2°, exigindo que se indi

que objetivamente quais os atos abusivos praticados também é salu

tar, na medida em que limita a desconsideração, impedindo que se 

transforme em despersonalização, e o proposto § 3° que antepõe à 
desconsideração, em caso de fraude à execução, a declaração de inefi

cácia dos atos de alienação, com a conseqüente excussão dos bens 

retornados ao patrimônio da pessoa jurídica também contribui para 
que só se lance mão da superação da personalidade jurídica em situa

ção excepcional, como deve ser. 
Mas, mesmo que tais propostas não venham a se tornar realida

de jurídica, é nesse sentido que o dispositivo precisa ser interpretado 

desde já. Imagino mesmo que nele, diferentemente do que possa pa

recer ao primeiro lance de olhos, o Código não agasalha realmente a 

concepção objetiva da desconsideração, porquanto nele a existência da 

confusão patrimonial não é suficiente para a superação da personali

dade' conquanto seja importantíssimo sinal de que há abuso desta. 

188 ''Art. 5° ... 

LW - ninguém serd privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legalj 
LV - aos litigantes) em processo judicial ou administrativo) e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa) com os meios e recursos a ela inerentes." 
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Ademais, só se aplica a desconsideração na ocorrência de ato ir

regular, e de modo circunscrito aos que nele estejam envolvidos. 

As hipóteses em que isso acontece, mesmo sem que a norma o 

diga, vão sempre estar ligadas ao abuso de direito e à fraude, a de-· 

pender de prova obtida em regular contraditório. 

Para finalizar o comentário deste artigo, é bom deixar expressa 
nossa opinião de que a positivação da disregard doctrine no Código 

preserva os parâmetros existentes nos chamados micros sistemas le

gais específicos (do consumidor, das infrações à ordem econômica e 
ao meio ambiente), até porque lex generalis specialis non derogat. 

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. 

§ 1° Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscri

ta, a averbação de sua dissolução. 

§ 2° As disposições para a liquidação das sociedades aplicam

se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. 

§ 3° Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da 

inscrição da pessoa jurídica. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

Em relação ao Código pretérito, apenas o § IOdo presente ar

tigo tem correspondência parcial com o parágrafo único do antigo 
art. 18. Entretanto, os comandos do caput e dos §§ já eram segui

dos, em virtude de outros diplomas ou de pràxe jurídica, que ago
ra ficou consolidada. 

O legislador de 2002 buscou evitar as palavras inscrição e inscre
ve1j transcrição e transcreve1j preferindo sempre registro e registrar. Na 
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estatuição em pauta, porém, findou esquecendo a padronização, que 

vem da Lei de Registros Públicos. 

O tema em foco é tratado em códigos alienígenas, porém, den

tre os mais importantes, apenas o alemão, no seu § 74, trata propria
mente do registro da dissolução das sociedades (AujlOsung des ~reins), 

determinando seja inscrita no registro próprio, o mesmo valendo para 
a privação de sua capacidade jurídica, além de outras determinações.l89 

Em codificações de outros países, a questão da dissolução em si - de 

que o nosso Código cuida novamente nos arts. 1.033 e ss. - é versa

da, mas não se dispõe especificamente sobre seu registro. 

Não determina o Código, porém, nem neste artigo nem no 61, 

as causas da dissolução da pessoa jurídica. Fá-lo em dispositivos 

esparsos. 
N o direito anterior, o Código Comercial previa (obviamente, 

apenas para as então sociedades mercantis) tais causas em seu art. 335: 

expiração do prazo ajustado para sua duração, quebra da sociedade 

ou de qualquer dos sócios; mútuo consenso de todos; morte de um 

deles, salvo convenção em contrário por parte dos sobreviventes; e por 
vontade de um, se a sociedade era por prazo indeterminado. 

É possível dizer que a maior parte delas se aplica para as pessoas 

jurídicas em geral, mas qualquer elenco será meramente 
exemplificativo, já que as possibilidades parecem, senão infinitas, 

I • numerOSlSSlmas. 

189 "§ 74 -AuDõsung 
(1) Die AuflOsung des Tireins sowie die Entziehung der Rechtsfiihigkeit ist in das 
Tireinsregister einzutragen. Im Falie der Eroffnung des Insolvenzveifahrens unterbleibt 
die Eintragung. 
(2) Wird der Tirein durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch denAblauf 
der für die Dauer des Tireins bestimmten Zeit aufgelost) so hat der Vorstand die 
AuflOsung zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist im ersteren Falie eine 
Abschrift des AuflOsungsbeschlusses beizufügen. 
(3) Wird dem Tirein aufGrund des § 43 die Rechtsfiihigkeit entzogen) so eifolgt die 
Eintragung auf Anzeige der zustiindigen Behó·rde. " 
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Isso fica demonstrado pelas enunciações que alguns códigos es

trangeiros fazem a respeito: 

O argentino enumera, em seu art. 48, as hipóteses de dissolução, 
mas somente das pessoas jurídicas que necessitam autorização esta

tal para funcionar: de um lado, a dissolução por decisão dos seus 

membros, uma vez aprovada pela autoridade competente; de outro, 

dissolução ex vi legisy independentemente da vontade dos membros, à 
vista de abusos, transgressões das condições ou cláusulas autorizativas 

do funcionamento, por impossibilidade do cumprimento dos estatu
tos, ou mesmo por necessidade ou conveniência ao interesse público; 

e finalmente, dissolução pelo exaurimento dos bens destinados a 

sustentá-las. A legislação do vizinho país ainda exclui expressamente 
a morte dos membros como causa automática de dissolução, encarre

gando o Governo, na omissão dos estatutos, de resolver dissolvê-la 

ou determinar o modo como deve ser renovada.l90 

O código espanhol, em seu art. 39, estabelece hipóteses de dis

solução para as pessoas jurídicas em geral, mas o faz de modo bem 

amplo: expiração do prazo previsto para seu funcionamento, realiza-

190 "A.rt. 48. Tennina la existencia de las personas juridicas que necesitan autorizacüfn expresa 
estatal para funcionar: 
1 ro. Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad 
competentej 
2do. Pordisolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por 
haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respec
tiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su 
disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicosj 
3ro. Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas. La decisión administrativa 
sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previs
tos en el artículo 45, el juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la 
resolución recurrida. 
Art.49. No tennina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus 
miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el ftn 
de su institución. Corresponde ai gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, decla
rar disuelta la corporación, o detenninar el modo cómo debe hacerse su renovación." 
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ção do fim para o qual foram constituídas, e, finalmente, 
impossiblidade de aplicar a esse objetivo a atividade e os meios que 
possui. 191 

O francês é bastante detalhado, na atual redação de seu art. 1.844-

7, mas ainda assim recorre a tipos abertos, prevendo a dissolução das 

sociedades: pela expiração do prazo pelo qual foram constituídas; pela 
realização ou extinção de seu objeto; pela anulação do contrato de 

sociedade; por dissolução antecipada decidida pelos associados; pela 
dissolução antecipada decretada pela Justiça, em face de requerimen

to de um associado por motivos justos, notadamente a inexecução das 

obrigações por um associado ou desentendimento entre estes, que 

paralise o funcionamento da sociedade; pela dissolução antecipada 

decretada pela justiça no caso do art. 1844-5 (reunião de todas as quotas 

sociais em urna só mão); por julgamento que ordene a liquidação ju

dicial ou cessão total dos ativos sociais; e por qualquer outra causa 
prevista nos estatutos. Pelo art. 1844-8, alínea terceira, fica estabele

cido - disposição parelha à do final do caput do nosso art. 51, em exa

me - que a personalidade do ente em liquidação subsiste até a publi
cação do encerramento desse procedimento.l92 

191 "Artículo 39. Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente) o 
por haber realizado el fin para el cual se constituyeron) o por ser ya imposible aplicar a 
éste la actividad y los medios de que disponían) dejasen de funcionar las corporaciones) 
asociaciones y fundaciones) se dará a sus bienes la aplicación que las leyes) o los estatutos) 
o las cláusulas fundacionales) les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere 
establecido previamente) se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos) en 
interés de la región) provincia o Municipio que principalmente debieran recoger los 
beneficios de las instituciones extinguidas." 

192 C<ArticJe 1844-7(LoinO 85-98 du25janvier 1985) art. 217)Journal Oificieldu26 
janvier 1986 envigueur le 1erjanvier 1986); (Loi nO 88-15 du 6janvier 1988) art. 
3 Journal Oificiel du 6 janvier 1988). La société prend fin: 
10 Par !>expiration du temps pour lequel elle a été constituée) sauf prorrogation effectuée 
conformément à !>article 1844-6; 
20 Par la réalisation ou !>extinction de son objet; 
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Genérico é também o código italiano. Estipula, em seu art. 27, a 

extinção da pessoa jurídica, além das causas previstas no ato constitutivo 

e no estatuto, se o objetivo for alcançado ou, ao invés, tornar-se im

possível, e ainda quando faltem todos os associados.l93 

O português é, talvez, o mais minudente, porém não tem como 

escapar de algumas fórmulas amplas. Seu art. 1820 lista, como causas 

de extinção: deliberação da assembléia geral; decurso do prazo, quando 
cabível; verificação de qualquer outra causa extintiva prevista no ato 

3° Par rannulation du contrat de sociétéj 
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associésj 
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d)un associé pour 
justes motift) notamment en cas d)inexécution de ses obligations par un associé) ou de 
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société; 
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à rarticle 
1844-5; 
7" Par reffet d)un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des 
actift de la société; 
8" Pour toute autre cause prévue par les statuts. 
Artic1e 1844-8 (Loi nO 88-15 du 5 janvier 1988 art. 2 II Journal Oificiel du 6 janvier 
1988). La dissolution de la société entratne sa liquidation) hormis les cas prévus à l)article 
1844-4 etau troisieme alinéade l)article 1844-5. Elle n)ad)effetàrégarddes tiers qu)apres 
sa publication. 
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de 
ceux-ci) il est nommé par les associés ou) si les associés n)ont pu procéder à cette nomination) 
par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La 
nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu)à compter de leur publication. 
Ni la société ni les tiers ne peuvent) pour se soustraire à leurs engagements) se prévaloir 
d)une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateu'l; des lors 
que celle-ci a été régulierementpubliée. 
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu)à la 
publication de la clôture de celle-ci. 
Si la clôture de la liquidation n)est pas intervenue dans un délai de trais ans à compter 
de la dissolution) le ministere public ou tout intéressé peut saisir le tribunal) qui fait 
procéder à la liquidation ou) si celle-ci a été commencée) à son achevement. " 

193 "Art. 27 - Estinzione della persona giuridica 
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constitutivo ou nos estatutos; falecimento ou desaparecimento de to

dos os associados; decisão judicial que declare a sua insolvência. As 
decisões judiciais devem extinguir as associações quando seu fIm: te
nha-se esgotado ou se haja tornado impossível; não coincida com aquele 

expresso no ato de constituição ou nos estatutos; seja sistematicamente 

prosseguido por meios ilícitos ou imorais; e quando a existência delas 
se torne contrária à ordem pública.194 

Oltre che per le cause previste neWatto costitutivo e nello statuto) la persona giuridica si 
estingue quando lo scopo e stato raggiunto o e divenuto impossibile. 
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. 
IJestinzione e dichiarata daWautorità governativa) su istanza di qualunque interessato 
o anche d)ufficio (att. 10)." 

194 "Art; 1820 
- Causas de extinção 

1. As associações extinguem-se: 
a) Por deliberação da assembleia geral; 
b) Pelo decurso do prazo) se tiverem sido constituídas temporariamente; 
c) Pela verificação de qualquer outra causa extintiva prevista no acto de constituição ou 
nos estatutos; 
d) Pelo falecimento ou desaparecimento de todos os associados; 
e) Por decisão judicial que declare a sua insolvência. 
2. As associações extinguem-se ainda por decisão judicial: 
a) Quando o seu fim se tenha esgotado ou se haja tornado impossível; 
b) Quando o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto de constituição ou nos 
estatutos; 
c) Quando o seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios ilícitos ou imorais; 
d) Quando a sua existência se torne contrária à ordem pública. 
(Rcdacção do Dec. -Lei nO 496177) de 25-11) 
Art. 183° Declaração da extinção 
1. Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do nO 1 do artigo anterio1j a extinção só se pro
duzirá se) nos trinta dias subsequentes à data em que devia operar-se) a assembleia geral 
não decidir a prorrogação da associação ou a modificação dos estatutos. 
2. Nos casos previstos no nO 2 do artigo precedente) a declaração da extinção pode ser 
pedida em juízo pelo Ministério Público ou por qualquer interessado. 
3. A extinção por virtude da declaração de insolvência dá-se em consequência da própria 
declaração. 
(Rcdacção do Dec. -Lei nO 496177) de 25-11). " 
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Embora o Código não contenha uma disposição que consolide 
as causas de extinção de todas as espécies de pessoas jurídicas, prevê 
tais causas em alguns dispositivos direcionados a tipos específicos, 
como o art. 69, primeira parte (fundações) e os arts. 1.033 e 1.034 
(sociedades), ou espalhados pelo seu corpo, consoante se passa a de
monstrar. 

De todo modo, o § 2° do presente art. 51 estipula que as dispo
sições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às 
demais pessoas jurídicas de direito privado, i.e., associações e fundações. 

São, dessarte, causas extintivas das pessoas jurídicas, v.g., o de
curso de prazo de sua duração, sendo previsto (art. 69, primeira par
te, relativo às fundações, e 1.033, I, referente às sociedades); 
implemento de condição ou termo a que tenha sido subordinada (arts. 
127, 128 e 135); o distrato ou dissolução deliberada unanimemente 

(art. 1.033, II, dirigido às sociedades); a deliberação dos sócios em 
maioria absoluta (art. 1.033, fi, específico para as sociedades de prazo 
indeterminado); a falta de pluralidade de sócios, na sociedade simples 
não reconstituída no prazo de 180 dias (art. 1.033, IV); a extinção 
legal da autorização para funcionar, caso necessária (art. 1.033, V); 
dissolução judicial a requerimento de qualquer dos sócios quando 
anulada sua constituição (art. 1.034, I), exaurido o fim social ou 
verificada a sua inexeqüibilidade (art. 1034, II); quaisquer outras cau
sas previstas no contrato social (art. 1.035). 

O Código ainda prevê, no art. 1.125, a possibilidade de ato go
vernamental que casse a autorização para funcionamento de uma pes
soa jurídica, hipótese que Maria Helena Diniz inclui entre as de 
extinção da pessoa jurídica.195 

195 Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado) 8" ed., Saraiva, São Paulo, 2002, 
p.67. 
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Mas é certo que o Código não exaure toda a matéria, porque 

diversas leis cuidam dela. Como exemplos, entre outros diplomas le
gais, podem ser lembrados o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 de junho de 

1945 (Lei de Falências), cujo art. 48196 prevê que as sociedades po
dem ser extintas em decorrência da quebra;197 o Decreto-Lei nO 9.085, 

de 25 de março de 1946 praticamente impõe a extinção das socieda

des perniciosas que especifica, em seu art. 2°, pela proibição do regis

tro delas, e, em seu art. 6°, pela determinação de que os representan

tes judiciais da União providenciem a dissolução daquelas que 
porventura tenham conseguido se registrar; 198 determina a extinção 

196 ''Art. 48. Se o falido fizer parte de alguma sociedade) como sócio solidário) comanditário 
ou cotista) para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir 
e forem apurados na forma estabelecida no contrato. Se este nada dispuser a respeito) a 
apuração far-se-á judicialmente) salvo se) por lei ou pelo contrato) a sociedade tiver de 
liquidar-se) caso em que os haveres do falido) somente após o pagamento de todo o passivo 
da sociedade) entrarão para a massa. " 

197 As associações são sujeitas à insolvência civil dos arts. 748j786-A do Código de 
Processo Civil, nos termos do que expressamente determina o art. 786 desse di
ploma, que usa ainda a expressão sociedades civis) à moda do antigo Código Civil. 

198 ''Art. 2° Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas) quando seu 
objeto ou circunstância relevante indique destino ou atividade ilícitos ou contrário) 
nocivos ou danosos ao bem público) à segurança do Estado e da coletividade) à ordem 
pública ou social) à moral e aos bons costumes [Revogado pelo art. 115 da vigente Lei dos 
Registros Públicos?]. 

Art. 6° As sociedades ou associações que houverem adquirido personalidade jurídica) 
mediante falsa declaração de seus fins) ou que) depois de registradas) pàssarem a exercer 
atividades previstas no art. 2°) serão suspensas pelo Governo) por prazo não excedente a 
seis meses. 
Parágrafo único. No caso deste artigo) os representantes judiciais da União deverão 
propo1j no Juízo competente para as causas em que esta for parte) a ação judicial de 
dissolução. " 
Evidentemente, o final do caput do art. 6° passou a sofrer, com o advento da Cons
tituição de 1988, as restrições do art. 5°, XIX, desta. 
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da sociedade perniciosa; a Lei nO 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 
por seus arts. 16 e 25,199 reprime pessoas jurídicas nocivas à seguran

ça do Estado e da coletividade, à ordem pública e à moral e aos bons 
costumes etc. 

Importante ressaltar, nesse passo, o art. 5°, XIX, da Constitui

ção, que determina que as associações só podem ser compulsoriamente 
dissolvidas ou suspensas por decisão judicial, trânsita em julgado na 

primeira hipótese,2oo o que, por óbvio, condiciona qualquer legisla

ção porventura existente a respeito. 
Observe-se que diversamente da doutrina, que fala em dissolu

ção parcial,201 a legislação parece prever unicamente a dissolução to

tal da pessoa jurídica. 
De acordo com o dispositivo em comento, a extinção da pessoa 

jurídica, seja qual for o motivo, não é instantânea, devendo ela conti

nuar até que se conclua sua liqüidação (ver arts. 1.036 a 1.038 do 

Código), como já vinha sendo consagrado, inclusive pela jurisprudên

cia, e que estava expresso em relação às sociedades anônimas. 202 

199 ''Art. 16. Integrar ou manter associação) partido) comitê) entidade de classe ou 
grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Di
reito) por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça. 
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 

Art. 25. Fazer fonciona'lj de fato) ainda que sob falso nome ou forma simulada) partido 
político ou associação dissolvidos por força de disposição legal ou de decisão judicial." 
Pena: reclusão) de 1 a 5 anos. 
A disposição acima, com o advento da Constituição de 1988, precisa ser lida à luz 
do art. 5°, XIX, desta. 

200 ''Art. 5° ... 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial) exigindo-se) no primeiro caso) o trânsito em julgadoj" 

201 Rubens Requião, Curso de Direito Comercial) São Paulo, Saraiva, 1995, voI. 2, 
p.259. 

202 Lei das Sociedades Anônimas (Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976): 
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Conseqüentemente, a pessoa jurídica em extinção somente de

verá praticar os atos a tanto direcionados. 

Os §§ do art. 51, sub examiney estabelecem o procedimento a ser 
observado nessa fase, com o registro, que tem de ser cancelado após 

a consumação de todas as providências. 

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a prote

ção dos direitos da personalidade. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

Não havia precedentes a este dispositivo no Código de 1916, nem 

se acha nada realmente semelhante na legislação comparada. Apenas 

''Art. 206. Dissolve-se a companhia: 
I - de pleno direito: 
a) pelo término do prazo de duração; 
b) nos casos previstos no estatutOj 
c) por deliberação da assembléia-geral (art. 136) X); (Redação dada pela Lei nO 9.45~ 
de 5.5.1997) 
d) pela existência de 1 (um) único acionista) verificada em assembléia-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 acionistaj 
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 socialj 
c) em caso de falência) na forma prevista na respectiva leij 
m -por decisão de autoridade administrativa competente) nos casos e na forma previstos 
em lei especial. 
Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica) até a extinção) 
com o fim de proceder à liquidação. " 
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o código argentino, em seu art. 35, diz que as pessoas jurídicas po

dem adquirir os direitos que ali são estabelecidos, sem especificar se 
neles estão incluídos os direitos da personalidade,203 e o espanhol, no 

art. 38 declara que elas podem possuir bens de todos os tipos, contra

ir obrigações e exercitar ações conforme as leis e as regras de sua cons

tituição, também sem entrar em maiores detalhes.204 

Os direitos da personalidade, no Código, estão previstos nos arts. 

11 a 21, a cujos comentários remetemos o leitor. 

Pelo art. 11 se proclama a intransmissibilidade e a irrenuncia

bilidade desses direitos. O art. 12 estabelece o direito a pedir a cessa

ção da ameaça ou lesão a eles, ou a reclamar perdas e danos, além de 

outras sanções legalmente previstas, o que pode ser feito, em se tra
tando de morto, pelas pessoas referidas no seu parágrafo único. O art. 

13 proíbe a disposição do próprio corpo, quando importar diminui

ção permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes, 
salvo por exigência médica ou para fins de transplante, na forma de 

lei especial, como estipula o seu parágrafo único. O art. 14 admite a 

disposição gratuita, total ou parcial, do próprio corpo após a morte, 
com objetivo científico ou altruístico, por ato que pode ser livremente 

revogado a qualquer tempo, conforme seu parágrafo único. O art. 15 

declara o direito a não ser constrangido a submeter-se, com risco de 
vida, a tratamento médico ou cirurgia. O art. 16 diz que todos têm 

direito a um nome, aí compreendidos o prenome e o sobrenome; o 

203 ''Art. 35. Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los 
derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el 
ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido." 

204 ''Artículo 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así 
como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y 
regIas de su constitucwn. 
La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestadesj y los 
establecimientos de instrucción y beneftcencia por lo que dispongan las leyes especiales." 



468 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

art. 17 dispõe que esse nome não pode ser empregado por outrem 

em publicações ou representações capazes de causar desprezo públi

co, mesmo que nelas não haja animus difamando; o art. 18 garante 

que não se pode usar nome alheio em propaganda comercial; e o art. 

19 dá ao pseudônimo adotado para fins lícitos a mesma proteção que 

se confere ao nome. O art. 20 dá a pessoa o direito de pleitear, sem 

prejuízo da indenização que couber, a proibição da divulgação de seus 

escritos, transmissão de sua palavra, publicação, exposição ou utiliza

ção de sua imagem, se essas lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, sendo que as 

pessoas listadas no respectivo parágrafo único o podem fazer em re

lação ao morto. Finalmente, o art. 21, repetindo em parte a Consti

tuição,205 declara inviolável a vida privada da pessoa natural e prevê 

que, a requerimento do interessado, a Justiça deverá adotar as provi

dências necessárias para impedir ou fazer impedir qualquer ato con

trário a tal regra. 
A leitura dessas estatuições, de logo, indica serem inaplicáveis às . 

pessoas jurídicas os arts. 13 a 15, pois elas não possuem um corpo 

físico. 
Os arts. 16 e 19 lhes são aplicáveis mutatis mutandisy porque evi

dentemente as pessoas jurídicas, embora tendo nome, não possuem 

prenome e sobrenome, nem adotam pseudônimos, mas pode-se adap

tar a dicção desses dispositivos para abranger o nome oficial da pes

soa jurídica, nome de fantasia, marcas pelas quais é conhecida, e as
sim por diante. A propósito, o próprio Código, por seu art. 1.155 e 

respectivo parágrafo único, tratando do nome empresarialy assemelha 

205 ''Art. 5° ... 

x - são invioldveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação." 
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a este, para fins de proteção legal, a denominação das sociedades sim

ples, associações e fundações. Portanto, ampara praticamente todas 

as pessoas jurídicas privadas. Esse nome deve distinguir-se dos de

mais (art. 1.163), é inalienável (art. 1.164), deve ser registrado e 
gera direito a seu uso (art. 1.165), que pode ser discutido judicial

mente (art. 1.167). 
O art. 20 também pode ser aplicado às pessoas jurídicas, enten

dendo-se que seus escritos e sua palavra são os escritos ou palavras 

produzidos por seus órgãos ou representantes, e sua imagem pode 
ser a destes, enquanto tais, a de suas instalações ou mesmo marcas, 

sinais característicos, etc. No tocante à honra, boa fama e respeitabi

lidade das pessoas jurídicas, esses conceitos são de há muito reconhe

cidos pelo direito, inclusive para fms penais, pois embora seja questio

nada a possibilidade de injuriar uma pessoa jurídica, difamá-la ou 

caluniá-la é perfeitamente possível. O Superior Tribunal de Justiça já 
sumulou que elas podem mesmo sofrer dano moraP06 Obviamente, 

a disposição do parágrafo único do supramencionado art. 20 não se 

aplica, pois trata da morte, fenômeno que só atinge a organismos bi

ológicos, e a cônjuge e parentes, de que não se pode cogitar em rela

ção a pessoas jurídicas. 

Finalmente, o art. 21 poderia ser igualmente aplicável às pessoas 
jurídicas, desde que se desse uma interpretação elástica à expressão 

vida privada, no sentido da proteção à sua atividade interna, não, evi

dentemente, no sentido psico-bio-físico. Há doutrina nesse sentido, 
inclusive nacional.207 

Entretanto, só nesse dispositivo o Código usou a expressão pes

soa natural) como que a pretender não fosse estendida tal proteção às 

pessoas naturais. 

206 Súmula 277 do STJ: '1\ pessoa jurídica pode sofrer dano moral." 
207 Elimar Szaniawski, Considerações sobre o "Direito à Intimidade das Pessoas Jurídi

cas", inRT 626, pp. 25/31,passim. 
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Mas a exegese . literal dificilmente é a melhor. Nesse caso, por
tanto, estamos com aqueles que consideram, inclusive nesse plano da 
sua "vida privada", a pessoa jurídica como suscetível de proteção. 

Vale, porém, a advertência de Gustavo Tepedino, de que a prote
ção aos direitos da pessoa jurídica deve ser feita a partir de técnicas 
eficazes e específicas, não se podendo confundir seus bens jurídicos 
com aqueles inerentes aos dos seres humanos. Assim é que ele apon
ta "o equívoco de se imaginar o direito da personalidade e o ressarcimento 
por danos morais pôr categorias neutras) adotadas artificialmente pela 
pessoa jurídica para a sua tutela''.208 

É preciso, diz ele, estar atento para a diversidade de princípios e 
de valores que inspiram a pessoa jurídica, de um lado, e a natural, de 
outro. 

Com efeito, a moral, em si, é inerente apenas à personalidade 
humana. Quando se fala em dano moral à pessoa jurídica, em honra 
objetiva e quejandos, está-se fazendo apenas o manejo, não digo de 

uma analogia, mas de uma metáfora, que somente como força de 
expressão deve ser concebida. 

Toda a proteção que se der, mesmo a título de moral, à pessoa 
jurídica, será sempre algo ontologicamente diferente daquela que se 
confere à pessoa natural, pois só esta é dotada de dignidade humana 
essencial. O mais são mecanismos de propiciar amparo à realização 
das pessoas físicas que nela se congregam ou que são seus destinatá
rios, nunca verdadeiros direitos humanos. 

Vale aqui, portanto, o que já se disse, nas considerações iniciais 
(ao art. 40), a propósito das limitações naturais à capacidade de direi

to das pessoas jurídicas. 

208 Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil) Rio de Janeiro, Renovar, 1999, 
pp.49/53. 



CAPÍTULO II 
DAS ASSOCIAÇÕES 

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas 

que se organizem para fms não econômicos. 

Parágrafo único. Não há, entre os associados direitos e obri

gações recíprocos. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

O Código passa a tratar, a partir daqui, especificamente, das as
sociações, abrangendo, como antes se mencionou, os diversos tipos a 

que fazia referência o diploma revogado. Este não tinha, ao contrário 

do presente, um dispositivo que conceituasse a associação. 
No estrangeiro, alguns códigos têm disposições um tanto quan

to similares à nossa. 

O código alemão as menciona no seu § 21, já trasladado, desta
cando-lhes a característica de união idealista, não lucrativa (Nicht 

wirtschaftlicher ~rein), em oposição à finalidade lucrativa das socie

dades (Wirtschaftlicher ~rein). 
O argentino, em seu art. 31, primeira parte, já igualmente trans

crito, as refere, junto com as fundações, entre as pessoas privadas que 

têm por principal objeto o bem comum, estremando-as das socieda
des que não buscam necessariamente tal escopo, e, portanto, podem 

procurar o lucro. 
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o código francês só cuida da sociedade. Seu atual art. 1.832 ex

plica que ela é instituída por contrato, entre duas ou mais pessoas - a 

alínea segunda abre a possibilidade de que a lei permita sua institui

ção por uma só - que desejam realizar uma empresa comum de bens 

e indústria, a fIm de dividir benefícios ou obter daí lucros.l 

Não tratou esse diploma das associações, porque a Revolução 
Francesa suprimiu todas as entidades associativas até então existen

tes. Foram proscritas pelo pensamento iluminista, que buscava não 

somente elidir as corporações medievais, que fracionavam o poder 

político e a unidade nacional que então se procurava construir, mas 

também expungir qualquer corpo que se interpusesse entre o dualismo 

Estado/indivíduo. 
Demais disso, havia tremenda desconfiança em relação a todos 

os entes corporativos, por causa das chamadas entidades de mão-mor
ta, que prejudicavam o comércio jurídico em face da retenção perpé

tua, em seu poder, de bens - principalmente imóveis - que não circu

lavam, não propiciavam a incidência de tributos para o Fisco, nem 

geravam novas riquezas.2 

1 "ArticJe 1832 (Loi nO 85-697 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 
1985 rectiftcatif 13 juillet 1985). La société est instituée par deux ou plusieurs personnes 
qui conviennent par un contrat dJaffecter à une entreprise commune des biens ou leur 
industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de Péconomie qui pourra en résulter. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une 
seule personne. 
Les associés sJengagent à contribuer aux pertes." 

2 Segundo Colin e Capitant, num primeiro período a Revolução queria fazer tabu
la rasa das antigas associações, quer religiosas, quer econÔmicas, das congregações 
e das corporações, pois não admitia que outras forças, ou organismos sociais ati
vos pudessem levantar-se entre o indivíduo e o Estado. Assim, os grupamentos de 
indivíduos eram tolerados, mas não podiam possuir patrimÔnio, nem atuar como 
pessoas, nem agir civilmente, nem contratar - em uma palavra, não tinham 
personalidade. Mais adiante, foram sendo admitidas associações, muito timida
mente, com urua dupla exigência de autorização estatal. Uma, para que pu
desse existi~; outra, para que pudesse ter o status de pessoas jurídicas. As 
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Essa tendência levou a que se chegasse a editar, em 1791, a fa

mosa Lei Le Chapeliel; que interditava a formação de quaisquer gru

pos com mais de vinte pessoas. Todavia, o espírito associativo veio a 

prevalecer, posteriormente, com a volta, ao final do século XIX, da 

liberdade associativa, e, em 1901, da plena possibilidade de formar 

associações. 3 

Mas a defmição de associação veio na famosa Lei de 1° de julho 

de 1901, cujo art. 1°, ainda em pleno vigor, tem a associação como 

uma convenção pela qual duas ou mais pessoas põem em comum, de 

modo permanente, seus conhecimentos ou sua atividade para uma 

finalidade que não seja a de dividir benefícios (lucros).4 

A diferença entre associação e sociedade ficou muito remarcada 

no novo Código; principalmente quando se coteja o presente artigo 

restrições eram ainda tão grandes que a redação original do art. 910 do Código 
Civil francês, para evitar burlas, estabelecia que doações e legados a hospícios, aos 
pobres de um Município, ou mesmo a estabelecimentos de utilidade pública, só 
poderiam produzir efeitos quando autorizados por um decreto. Até 1891 a juris
prudência estabeleceu entre as instituições uma distinção: concedia personalidade 
às sociedades comerciais e a negava às civis (associações). Só a partir da Lei de 10 de 
julho de 1901 isso mudou, estabelecendo-se um regime de liberdade associativa. 
As mãos-mortas eram assim chamadas porque os bens que adquiriam ficavam 
imobilizados durante muitos anos, às vezes séculos, sem circulação, com grande 
prejuízo para a riqueza geral e a do Fisco especialmente (Ambroise Colin et Renri 
Capitant, Cw-so Elemental de Derecho Civil, 3a ed., trad. Demofilo de Buen, Madrid, 
Reus, 1952, tomo 20

, voI. I, pp. 466/471). 

3 Rodolfo de Camargo Mancuso, Interesses Difusos - Conceito e Legitimação para 
Agir, 2a ed., São Paulo, RT, 1991, pp. 26/32; Péricles Prade, Conceito de Interesses 
Difusos, 2a ed., São Paulo, RT, 1987, pp. 15/16 e 35/47; Marcelo Navarro Ribei
ro Dantas, Mandado de Segurança Coletivo - Legitimação Ativa, São Paulo, Sarai
va, 2000, pp. 29/32. 

4 "Article 1. Eassociation estIa convention par laquelle dew; ou plusiem-s personnes mettent 
en comm Wl, d'wle fàçon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans Wl but 
autre que de partager des bénélices. Elle est régie, quant à sa validité, par les príncipes 
généra ux: du droit applicables aux contrats et obligations." 
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com o 981, que conceitua sociedade. Vê--se claramente que, diferen

temente desta, a associação não se forma por contrato, mas pela união 

de pessoas, sem direitos e obrigações recíprocos. A sociedade se for

ma por contrato plurilateral. A associação não é sociedade, nunca visa 

a lucro, nelas não se prevê partilha de resultados. Isso, porém, não 

impede as associações de atribuir a seus integrantes obrigações, 
mesmo de ordem pecuniária, para possibilitar a manutenção e de

senvolvimento da entidade, bem assim a perquirição e 

conseguimento de seus fins. 

Na vigência do Código de 1916, juristas havia que entendiam 

possível a associação com fins econômicos,5 posição que, diante da 

lex nova) tornou-se insustentável. 

Entretanto, a vedação a fins econômicos estabelecida pelo dis

positivo ora comentado deve ser entendida estritamente, isto é, as 

associações não podem ter por objetivo alcançar lucros para distri
buí-los entre seus associados, mas pode realizar negócios e auferir 

com eles resultados econômicos que sejam investidos na obtenção 

de suas finalidades. 

Nessa linha, Maria Helena Diniz expõe: "Não perde a catego

ria de associação mesmo que realize negócios para manter ou awnen

tar o seu patrimômD; sem) contudo) proporcionar ganhos aos associados) 

p. ex) associação esportiva que vende aos seus membros wllformes) ali

mentos) balas) raquetes etc.) embora isto traga) como conseqüência) lucro 

para a entidade."6 

Nesse diapasão, será um aperfeiçoamento a aprovação do proje
to de Lei nO 7.160, de 2002, da Câmara, de autoria do Dep. Ricardo 

5 Caio Mário da Silva Pereira, Institwções de Direito Civil, 19" ed., Rio de Janeiro, 
Forense, vol. 1, p. 215, buscando amparo em Clóvis Beviláqua, parece apoiar tal 
ponto de vista. 

6 Maria Belena Diniz, Curso de Direito Civil BraslJeiro, 19" ed., Saraiva, São Paulo, 
2002, 10 v., p. 212. 
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Fiúza, que altera redação do caput do art. 53 do Código, apenas tro

cando a palavra econômicos por lucrativos. 7 

Finalmente, cumpre deixar claro que, sendo as associações for

madas por pessoasy estas podem - porque nada no ordenamento o 

impede - ser também pessoas jurídicas, e não apenas indivíduos hu

manos. Aliás, determinadas classes de associações existem em que tal 

circunstância sempre ocorre. Assim, por exemplo, as federações e 

confederações sindicais e esportivas, e outras. 

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 de 

associados; 

III - os direitos e deveres dos associados; 

IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 

V - o modo de constituição e funcionamento dos órgãos 

deliberativos e administrativos; 

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias 

e para a dissolução. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

o artigo em epígrafe não tem correspondência no Código re

vogado. Em compensação, a legislação comparada oferece diver
sos símiles. 

7 ''Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pNsoas que se organizem para fins 
não lucrativos. " 
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Talvez nenhum código seja tão generoso quanto o alemão na 

especificação da estrutura das associações. Seu § 25 principia um gru

po de dispositivos a respeito, estabelecendo que a organização dessa 
espécie de pessoa jurídica deverá ser regida pelas normas a partir dali 

erigidas, na forma do que dispuserem os respectivos estatutos 

(Satzung). Pelo § 26, toda associação tem de ter uma direção 

(Vorstand), para representá-la judicial e extrajudicialmente, nos limi

tes estatutários. O § 27 regula a designação da direção, que cabe à 
assembléia e é a todo tempo revogável. O § 28 especifica como são 

tomadas as decisões da direção, caso seja formada por vários mem

bros. O § 29, já citado e trasladado, cuida da designação judicial de 

dirigentes, na hipótese de ficar acéfala a associação; o § 30 cuida da 

designação de representantes particulares. O § 31, da responsabilida

de civil da associação pelos atos de seus órgãos. O § 32, embora não 

fazendo referência direta aos estatutos, da assembléia geral 

(Mitgliederversammlung). O § 33, da alteração dos estatutos, que 

só pode ser decidida por maioria de três quartos dos presentes na 

assembléia. 8 

8 "§ 25 - Verfassung 

Die VérfáSSWlg eÍnes redltsfihigen Véreins wird, soweit sie nicht auf den nachfà1genden 

TVrschIiften bem11t, dwr:h die Véreinssatzwlg bestimmt 

§ 26 - Vorstand; Vertretung 

(1) Der VéleIÍl musseIÍleJ1 VÓJstandhalx:ll. Der Tlór.muxfkll1n ausmdlmen Ibsonen Ix:stehen. 

(2) Der TVrstand vertritt den Vére1Íl genchdich wld au&rgenchdlch; er hat die Stel!Wlg 

eÍnes gesetz!ichen Vértreters. Der Umfàng se1Íler Vértretwlgsmacht kal111 durch die 

Satzwlg mit Wirkwlg gegen DIitte beschriinkt werdell. 

§ 27 - BesteJlung und Geschiftsfiíhrung des Vorstands 

(1) Die BesteDwlg des TVrstands erfà1gt dwr:h Beschluss der Mitgliederversamm!wJg. 

(2) Die Bestellwlg ist jederzcit widerruflich, wlbeschadet des Anspruchs auf die 

vertragsmii/Jige VélgÜtWlg. Die WiderruBlchkcit kall11 durch die Satzwlg auf den Fal! 

beschrá'nkt werden, dass e1Íl wichtiger Grwld flÍr den Widerruf vodiegt; cin so!cher 

Grwld ist 1Ílsbesondere grobe PilJ'chtverletzwJg oder Unfàhigkeit zur ordJlw7§Smii/Jigen 

Geschá'ftsführwlg. 

(3) Auf die GescJúftsfLihrwlg des Vorstands finden die flÍr den Auftrag geltenden 

TVrschrilten der §§ 664 bis 670 entsprechende Allwendwlg. 
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o código argentino, na parte final de seu art. 40, embora não 

especifique o que deve conter, afirma que os direitos dos membros de 

uma associação são regulados pelo contrato, pelo objeto da associa

ção ou pelas disposições de seus estatutos.9 

§ 28 - Beschlussiãssung und PassÍvvertretung 
(1) Besteht der Vorstand a us mehreren Personen, so erfolgt die Besch1ussfàssw1g nach 
den fLir die Besch1iisse der Mitglieder des lkren1s geltenden Vorschrifien der § § 32, 34. 
(2) 1st eine Willenserldárung dem lkreil1 gegenüber abzugeben, so gen/{,o-t die Abgabe 
gegenüber emem Mitglied des Vorstands. 

§ 30 - Besondere Vertreter 
Durch die SatzwJg kann bestimmt werden, cl1ss neben dem Vorstandfiir gewisse Geschiifte 
besondere lkrtreter zu bestellen sind Die lkrtretw1gsmacht eines solchen lkrtreters 
erstreckt sich im Zweifd auf aUe Rechtsgeschiifie, die derihm zugewiesene Geschiiffskreis 
gewohnúch mit sich bringt. 
§ 31- Haftung des Vereins fiir Organe 
Der lkrein Íst fLir den Schaden verantwortlJch, den der Vorstand, eli1 J1;[itglied des 
Vorstands oder ein anderer verfàssw1gsmáBig berukner lkrtreter durch eÍne in 
Ausfzihrung der i1m1 zustehenden lkrnchtw1gen begangene, ZW11 Schadensersatz 
verpflichtende HandJw1g einem Dritten zuflÍvo-t. 
§ 32 - MÍtgliederversammlung; Beschlussiãssung 
(1) Die Angelegenheiten des lkreins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder 
eli1em anderen VereÍnsorgan zu besorgen Sli1d, durch Beschlussfàssw1g in eÍner 
lkrsammlw1g der MitgúCder geordnet. Zur Gültigkeit des Besch1usses ist erforderlich, 
dass derG;oenstand bei der BerufUng bezeld1l1et wird Beider Besch/ussfásswJgentscheldet 
die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 
(2) Auch ol1l1e lkrsal11111lung der Mitgúeder ist eJi1 Besch/uss gültig, wenn alleMitg1ieder 
l!Jre Zustimm wJg zu dem Besch1uss schrifiJich erldáren 
§ 33 - Satzungsánderung 
(1) Zu elilem Besch/uss, der en1e Anderwlg der Satzw1g enthált, ist eme Mehrheit von 
drei Vierteú1 dererschienenenMitgúCdererforderlich Zur Anderw1gdes Zweckes des 
Véreins ist die Zustlinm W1g aRer Mitglieder erforderlich; die Zustimm Wlg der nicht 
erschienenen Mitglieder m uss schrifiJJch erfàlgel1. 
(2) Beruht dÍe Rechtsfàhigkeit des lkren1s auflkrleihw1g, so ist zu jeder Anderw1g der 
Satzw1g staadiche Genehmigw1g oder, fàUs die lkrleihw1g durch den BW1desrat erfàlgt 
ist, die Genehl111gw1gdes BW1desrates erforderlICh" 

9 "Art. 40. Los derechos respectivos de los l11iembros de WJa asociación con el caricter de 
persona juríchCa, son reg1ados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las 
disposiciones de sus estatutos." 
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Na França, consoante já se viu, as associações são tratadas não 
pelo código, mas pela Lei de 10 de julho de 1901, que, em seu art. 50 

(redação atual) estabelece, em sua terceira alínea, como necessária à 
personalização da associação, uma declaração prévia ou preliminar 
(déclaration préalable) , que deverá conter o título (nome) e o objeto 
da associação, a sede de seus estabelecimentos e os nomes, profissões, 
domicílios e nacionalidades daqueles que, a qualquer título, são en
carregados de sua administração ou direção. Requer-se ainda que dois 
exemplares dos estatutos sejam juntados a essa declaração. O dispo
sitivo tem ainda uma série de outras previsões e, em sua última ali

nea, determina que as modificações que forem feitas na estrutura 
associativa, e as mudanças na sua direção, devem ser consignadas em 
um registro próprio. 10 

10 "Article 5 (Modifiépar Loi81-9091981-10-09 ]ORF 10octobre1981 rectificatif]ORF 
16 octobre 1981). Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par 
Farticle 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 
La déclaration préalable en sera faite à la préJecture du département ou à la sous-préfecture 
de IJarrondissement ou fassociation aura son siege social. Elle fera connattre le titre et 
Fobjet de IJassociationJ lesiege de ses établissements et les nomsJ professions et domiciles et 
nationalités de ceux quiJ à un titre quelconqueJ sont chat;gés de son administration ou 
de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné 
récépissé de celte-ci dans le délai de cinq jours. 
Lorsque Passociation aura son siege social à Ntrange-,; la déclaration préalable prévue à 
Falinéa précédent sera faite à la préJecture du département ou est situé le siege de son 
principal établissement. 
IJassociation nJest rendue publique que par une insertion au ]ournal ojJicielJ sur 
production de ce récépissé. 
Les associations sont tenues de pâre connaítreJ dans les trois moisJ tous les changements 
survenus dam leur administration oudirectionJ ainsi que toutes les modifications apportées 
à leurs statuts. 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers quJà partir du jour ou ils 
auront été déclarés. 
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui 
devra êtr$ prés~nté aux autontés administratives ou judiciaires chaque fois quJelles en 
feront la demande. " 

.~ , 
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o código italiano assemelha-se um pouco mais ao nacional. Em 

seu art. 16, referente às pessoas jurídicas em geral,ll estabelece o que 

devem conter o ato constitutivo e o estatuto das pessoas jurídicas: a 

denominação do ente, a indicação do objetivo, do patrimônio e da sede, 

além de normas sobre sua estrutura e administração. Devem também 

determinar - e esta disposição é específica para as associações - os 

direitos e as obrigações dos associados e as condições de sua admis

são, e, quando se tratar de fundação, as modalidades de pagamento 

das rendas. 

O código português diz, no nO 1 de seu art. 158°, que as associa

ções devem ser constituídas por escritura pública, com as especificações 

referidas no nO 1 do art. 167°.12 O art. 159° da codificação lusa esti

pula que os estatutos da associação devem especificar os bens ou ser

viços com que os associados concorrem para o patrimônio social, a 

denominação, fim e sede da pessoa coletiva, a forma do seu funciona

mento, assim como sua duração, quando ela não se constitua por tempo 

indeterminado. Podem ainda especificar os direitos e obrigações dos 

associados, as condições da sua admissão, saída e exclusão, bem como 

os termos da extinção da entidade e conseqüente devolução do seu 
patrimônio. 13 

11 Já transcrito no comentário ao art. 46 do nosso Código. 
12 Que trasladamos no comentário ao art. 46 do Código brasileiro. 
13 "Art. 1580 

- Aquisição da personalidade 
1. As associações constituídas por escritura pública) com as especificações referidas no nO 1 
do artigo 167")gozam de personalidade jurídica. 

Art. 1670 
- Acto de constituição e estatutos 

1. O «eto de constituição da associação especificará os bens ou serriçoscom que os associados 
concorrem para o património social) a denominação) fim e sede da pessoa colectiva) a 
forma do seu foncionamento) assim como a sua duração) quando a associação se não 
constitua por tempo indeterminado. 
2. Os estatutos podem especificar ainda os direitos e obrigações dos associados) as condições 
da sua admissão) saída e exclusão) bem como os termos da extinção da pessoa colectiva e 
consequente dtlJolução do seu património." 
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São, praticamente, os mesmos requisitos que a lei nacional exige 

para os estatuto das associações. Forma escrita - embora o Código 
não o diga, pressupõe-se, já que necessária para o registro, na forma 

do art. 45 - pública ou particular (já que não há especificação nesse 

aspecto), contendo: denominação, finalidade e sede; requisitos para 

admissão, demissão e exclusão de associados; direitos e deveres des

tes; fontes de recursos para a manutenção da entidade; modo de cons

tituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos 

dela; e, finalmente, condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução da própria sociedade. 

O objetivo da disposição, como parece evidente, é estabelecer uma 

regulação mais homogênea das sociedades. Observe-se a correspon

dência quase total entre os requisitos exigidos neste artigo e aqueles 

preconizados no art. 46, supra) para o registro. 

Duas observações para encerrar o comentário a este artigo. Pri
meira: o estatuto está para a associação assim como o contrato social, 

para a sociedade. No linguajar do dia-a-dia pode-se usar um termo 

pelo outro. Tecnicamente, porém, deve-se evitar a confusão, impon

do-se a denominação específica cabível a cada tipo. Segunda: estatuto, 
no singular, e não estatutos. Foi uma preferência do legislador de 2002, 

decorrente de emenda no Senado, para fins de harmonização e 

melhoria do estilo legislativo. Todavia, não há erro em usar o plural, 

preferido até por alguns dicionários respeitados (Caldas Aulete) e por 

eminentes juristas (Caio Mário da Silva Pereira).l4 

14 Conferir a Emenda nO 15 ao art. 54, e o respectivoParecet; em BRASIL, Comissão 
Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre as emendas do Senado Fede
ral ao projeto de Lei nO 634, de 1975, do Poder Executivo, que "institui o Códi
go Civil", Parecer final às emendas do Senado Federal feitas fU) projeto de lei da Câmara 
de nO 118) de 1984) que institui o Código Civil) Centro de Documentação e Infor
mação da Câmara dos Deputados, Brasília, 2000, p. 125. 
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Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatu

to poderá instituir categorias com vantagens especiais. 

Direito anterior: Sem correspondente no CCj1916. 

COMENTÁRIOS 

481 

Não havia, no Código revogado, dispositivo semelhante a este. 

Na legislação comparada, tem ele similar no § 35 do BGB ale

mão, o qual estabelece que os privilégios (Sonderrechte) de um mem
bro da associação não podem ser prejudicados por resolução da as

sembléia.15 

O Código principia consagrando a isonomia, ao estatuir que os 
associados devem ter direitos iguais. Abre, então, na segunda parte 

do dispositivo, uma exceção, permitindo que o estatuto erija categori

as de filiados com vantagens especiais. 
A regra, portanto, é a igualdade, que então se presume no silên

cio do estatuto. A exceção, isto é, o privilégio de determinada ou de

terminadas categorias de associados, há de ser expressa, e restrita 

apenas àqueles que as integram. 
O dispositivo reflete situação bastante freqüente em nossas as

sociações. Com efeito, é comum que os estatutos, a par de consagra
rem direitos fundamentais de que gozam praticamente todos os as

sociados - v.g., o de participar nas deliberações assembleares, votando, 

sendo votado, o de usar e gozar das instalações ou dependências da 
entidade, se for o caso, o de haver parcela do patrimônio social em 

caso de liquidação etc. etc. etc. -, tragam certas regalias concedidas a 
determinadas categorias de associados, em razão de contributos es-

15 "§ 35 - Sonderrechte 
Sonderrechte eines Mitglieds kó'nnen nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung beeintriichtigt werden." 
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peciais que estes deram ao ente jurídico, em virtude de notável dedi

cação, específica qualificação, trabalho, contribuição financeira e ou

tras que tais. 
Assim, tem-se muito comumente os sócios fundadores, honorá

rios, beneméritos, remidos, atletas, e assim por diante. 

Além do status da denominação, os integrantes dessas categorias 

geralmente gozam de direitos ou prerrogativas que os sócios ordiná

rios não possuem. Por exemplo, o de não ser possível aprovar modi

ficação estatutária sem sua aprovação, o de não precisarem pagar con

tribuições, o de participar de determinados conselhos associativos como 

membros natos, entre outros. 

Esses direitos especiais ou vantagens podem ser permanentes ou 

temporários, ou depender do enquadramento em determinadas situ

ações. O estatuto o dirá. 
Finalmente, é dizer que o dispositivo em pauta está para ser 

modificado, em virtude do projeto de Lei nO 7.160, de 2002, da Câ

mara dos Deputados, reI. o Dep. Ricardo Fiúza, que lhe melhorará a 

redação, que se propõe seja assim: ''Art. 55. O estatuto poderá instituir 
diferentes categorias de associados) especificando os direitos e deveres cor

respondentes. " 
Não há grandes mudanças. A regra isonômica, hoje explícita, passa a 

ser somente implícita. Nesse ponto, afigura-se preferível o texto atual. Mas, 

na segunda parte, fica melhor a norma, pela especificação de que o estatuto 

deva estipular os direitos e deveres de cada categoria de associado. 

Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o esta

tuto não dispuser o contrário. 

Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração 

ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não im

portará, de per si, na atribuição da qualidade de associado ao 

adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 



Das Pessoas Jurídicas (Art. 56) 483 

COMENTÁRIOS 

Mais um artigo sem precedente no Código de 1916, mas que tem 

símiles nos congêneres estrangeiros. 

Por exemplo, no § 38 do código alemão, que cuida da qualidade 

de membro (Mítgliedschaft), tida ali como insuscetível de transmis
são, seja inter vivos ou mortis causa. Nem o exercício dos direitos de 

membro é sequer passível de cessão, nem mesmo a outro membro.l6 

No código italiano, a primeira parte do art. 24 contém disposi

ção bastante parecida à do caput do art. 56 do nosso código. Por ela, a 
qualidade de associado não é transmissível, a não ser que o consinta o 

ato constitutivo ou estatuto. I7 

A codificação lusa igualmente estabelece a natureza pessoal da 

qualidade de associado em seu art. 180°, que tem redação praticamente 

idêntica à da norma germânica linhas atrás referenciada.l8 

O dispositivo ora comentado reflete o princípio da socialidade, 

consagrado como uma das bases do Código de 2002. Assim, o direito 

de propriedade não pode se sobrepor à teleologia associativa. 

O vínculo de cada membro com a associação é, em princípio, 

personalíssimo, e o corolário disso é a regra da intransmissibilidade 

da qualidade de associado. 

16 "§ 38 - Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden." 

17 "Art. 24 - Recesso ed esclusione degli associati 
La qualità di associato non e trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita 
dall'atto costitutivo o dallo statuto. 

" 
18 "Art. 1800 

- Natureza pessoal da qualidade de associado 
Salvo disposição estatutária em contrário} a qualidade de associado não é transmissível} 
quer por acto entre vivos} quer por sucessão; o associado não pode incumbir outrem de 
exercer os seus direitos pessoais." 



484 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

Entretanto, sendo a associação tipicamente urna pessoa jurídica 

privada, dentro da esfera de sua autonomia pode estabelecer, por pre

visão estatutária expressa, a exceção, consistente na transmissibilidade 
da qualidade de membro. 

Essa situação - regra e respectiva exceção - vale mesmo se 

o patrimônio da associação for constituído por frações ou quo

tas ideais. 

Conforme o parágrafo único da estatuição em comento, 

estas podem ser transmitidas, tanto por ato entre vivos corno 

por herança, ainda que a condição de membro daquele que era 

seu titular não seja automaticamente transferida ao herdeiro ou 

adquirente, pois isto só ocorrerá em caso de determinação ex
plícita do estatuto. 

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo jus

ta causa, obedecido o disposto no estatuto; sendo este omisso, po

derá também ocorrer se for reconhecida a existência de motivos 

graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos 

presentes à assembléia geral especialmente convocada para esse fim. 

Parágrafo único. Da decisão do órgão que, de conformidade 

com o estatuto, decretar a exclusão, caberá sempre recurso à assem

bléia geral. 

Direito anterior: Sem correspondente no CCj1916. 

COMENTÁRIOS 

o artigo em epígrafe não corresponde, nem mesmo parcialmen

te, a nenhuma disposição do Código de 1916. 
Alguns códigos do estrangeiro possuem, porém, dispositivos 

parecidos. 
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o código alemão, em seu § 39, autoriza os membros a se re

tirarem da associação, embora esse direito possa estar limitado pelo 

estatuto, que tem o condão de estabelecer um prazo mínimo para 

tanto.l9 

A lei francesa das associações, em seu art. 5°, diz apenas que o 

membro de uma associação que não seja constituída por tempo de

terminado poderá retirar-se quando quiser, após o pagamento das 
cotas vencidas e do ano corrente, nada obstante a existência de cláu

sula em contrário.2o 

Na Itália, o código, pelas três últimas partes de seu art. 24, con

templa as seguintes determinações: o associado pode sempre se reti

rar da associação salvo se assumiu o compromisso de nela permane
cer por um determinado tempo. Não se admite, salvo por graves 

motivos, que a retirada de um filiado seja decidida pela assembléia, e 

mesmo assim o prejudicado pode recorrer à Justiça para discutir uma 
tal decisão. Os associados que saíram, foram excluídos ou de qualquer 

modo não mais pertencem à associação, não podem pretender repetir 

as contribuições que deram, nem têm direito algum sobre o 
patrimônio da entidade. "21 

19 "§ 39 - Austritt aus dem ~reÍn 
(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 
(2) Durch die Satzung kann bestimmtwerdenJ dass der Austritt nur am Schluss eines 
Geschaftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulassig ist; die 
Kündigungsfrist kann hachstens zwei ] ahre betragen." 

20 ''Article 4. Toutmembre dJune association qui nJestpas formée pour un temps determiné 
peut sJen retirer en tout tempsJ apres paiement des cotisations échues et de lJannée couranteJ 
nonobstant tout clause contraire." 

21 "Art. 24 - Recesso ed esc1usÍone degli associati 

llassociato puà sempre recedere daWassociazione se non ha assunto lJobbligo di farne parte 
per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto 
agli amministratori e ha effetto con lo scadere delPanno in corsoJ purché sia fatta almeno 
tre mesi prima. 
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J á O código português contém, no seu art. 18 P, comando 

muito similar ao da última parte da disposição peninsular acima 

mencionada. 22 

A norma em comentário cuida da exclusão de associado. 

Obviamente, a regra implícita é que o associado, em princípio, 

permanece nessa condição se assim desejar, podendo, também, desli
gar-se da associação no momento que quiser - já que a Constituição, 

pelo art. 50, XVII lhe dá o direito de livre associação, mas, pelo art. 

50, XX, proíbe que seja obrigado a associar-se ou mesmo a permane

cer associado.23 

Esse último comando faz com que não seja constitucional, em 

nosso país, nem por força de lei, nem muito menos por força de esta

tuto, regra similar à tedesca, que impõe a permanência na associação 

por um prazo mínimo. A Constituição não o tolera. 

No entanto, o artigo sub examine cuida mesmo do contrário, da 
exclusão compulsória do membro da associação. 

Ilesclusione d)un associato non pua essere deliberata daWassemblea che per gravi motivij 
i>associato pua ricorrere aWautorità giudiziaria entro sei mesi daI giorno in cui gli e 
stata notificata la deliberazwne. 
Gli associati) che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di 
appartenere alPassociazione) non possono ripetere i contributi versati) né hanno alcun 
diritto sul patrimonio deWassociazione." 

22 "Art. 181 0 
- Efeitos da salda ou exclusão 

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à associação não tem o direito 
de repetir as quotizações que haja pago e perde o direito ao património social) sem pre
juízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi mem
bro da associação." 

23 "Art. 5° ... 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos) vedada a de caráter 
paramilitarj 

xx - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado." 
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Submete-a à existência de justa causa, cuja definição há de estar 

no estatuto. Omisso este, a decisão fica para a assembléia geral, a qual 

precisa fundamentar a deliberação em que, por maioria absoluta dos 
presentes, reconhecer motivos graves o bastante para a expulsão do 

confrade, em sessão especialmente convocada para esse fim. 

O parágrafo único diz que da decisão do órgão que, conforme regra 
estatutária, decretar a exclusão, caberá sempre recurso à assembléia. 

A toda evidência, se for a própria assembléia o órgão que deter

minar a exclusão, não haverá recurso. 
O caput do artigo contém uma expressão que não se recomenda: 

maioria absoluta dos presentes. Não existe isso. Maioria absoluta, por 

defrnição, é o número inteiro que se segue à metade dos membros de 

um colegiado. Se a maioria é apurada entre os presentes, não se trata 

de maioria absoluta, mas de maioria simples. 

Talvez por isso haja, tramitando no Congresso, através do Proje
to de Lei nO 7.160, de 2002, da Câmara dos Deputados, reI. o Dep. 

Ricardo Fiúza, projeto de alteração do caput do art. 57, que lhe me

lhora a redação, retirando dela a infeliz expressão acima verberada. 

Além disso, conforme a nova redação proposta, no silêncio do 
estatuto, a exclusão do associado poderá ser deliberada por outro 

colegiado que não seja necessariamente a assembléia geral. 

A sugestão, caso aprovada, deixará a cabeça do artigo em foco 

assim: ''Art. 57. A excluslÚJ do associado só é admissível havendo justa causa) 
prevista no estatuto; sendo este omisso) a exclusão só poderá ocorrer se) por 
deliberação fundamentada) for reconhecida a existência de motivos gra
ves) em reunião especialmente convocada para esse fim." 

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. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 
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COMENTÁRIOS 

o artigo em pauta, além de não possuir correspondente no Có

digo revogado, não tem similar entre os códigos estrangeiros mais 

significativos. Apenas o argentino, por seu art. 40, já referenciado, diz 

que os direitos dos membros são regulados pelo contrato, pelo objeto 
da associação, ou pelas disposições estatutárias. Não é propriamente 

a mesma coisa. Aqui se trata de impedimento ao exercício de direitos 

de um sócio. Nesse sentido, o que de mais assemelhado há são os có

digos alemão, por seu § 34, o português, por seu art. 1760 (ambos já 

transcritos no comentário ao art. 48 do nosso Código), e o suíço, por 

seu art. 68, que privam o associado do direito de voto em deliberação 

a respeito de negócio ou litígio entre ele (e, nas normas lusa e helvética, 

também seu cônjuge e parentes diretos) e a associação.24 

A disposição sob análise é, em verdade, auto-explicativa. Pode ser 
entendida como decorrência natural do direito à associação. Com efei

to, se a Constituição confere a todos o direito de se associarem (salvo 

quanto a fms paramilitares), é para que, uma vez associados, exerçam 

em plenitude tal direito. Os limites disso, só os podem traçar a lei e a 
convenção estatutária. 

Mesmo assim, há de se entender que o princípio isonômico insu
fla a regra codificada, de modo que não se possam aceitar exceções 

ofensivas à igualdade. Ao menos não entre iguais. 

Quanto aos diferentes, isto é, aos que gozam de direitos e vanta
gens especiais - e já se viu que o próprio Código admite tal diferencia-

24 ''Art. 68. Tout sociétaire est de par la !oi privé de son droit de vote dans les décisions relatives 
à un affaire ou un proces de l'association> lorsque lui-même» son conjoint ou ses parents 
ou alliés en ligne directe sont parties en cause." 
Para esta e todas as demais referências ao Código Civil Suiço (du 10 decembre 1907) 
como se encontra em vigor, a fonte foi o sítio http://topo.epfl.ch/MO_cours/ 
siteweb/RS/CCS.pdf. 
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ção (cf. art. 55, retro) -, ou os que foram alçados legitimamente a 

determinadas funções associativas, v.g., presidência, direção de tal ou 

qual atividade, participação em determinado conselho ou comissão, 
não podem ser privados do exercício das prerrogativas dessas condi

ções específicas. 

Enfim, o dispositivo tanto protege o associado ordinário do exer
cício regular dos direitos inerentes a sua condição, como garante aquele 

que goza de prerrogativas especiais de sua categoria especial, ou o que 

está devidamente investido de funções diretivas ou assemelhadas, 
dentro da associação. 

Decerto a vulneração de qualquer desses direitos dará ao inte

ressado a condição de pleitear aquilo a que entender fazer jus aos ór

gãos competentes da entidade, ou, se assim preferir, diretamente à 
Justiça. 

Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral: 

I - eleger os administradores; 

11 - destituir os administradores; 

111 - aprovar as contas; 

IV - alterar o estatuto. 

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 

11 e IV é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à 

assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 

deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associa

dos, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

o dispositivo sob análise não corresponde a nenhum do código 

pretérito, mas tem vários similares no direito estrangeiro. 
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Os §§ 27, 32, 33 e 41 do código alemão, a maioria dos quais já 

transcritos, estabelecem competências da assembléia geral, respecti

vamente para designar a direção, resolver os negócios associativos, 
alterar os estatutos e dissolver a associação. 

O art. 21 do código italiano, igualmente trasladado, declara ser a 

assembléia competente para modificar o ato constitutivo ou estatuto, 

bem como deliberar sobre a dissolução e a devolução do patrimônio 

da associação. 

O art. 172° do código português, cujo texto também foi antes 
transcrito, apresenta, em seu nO 1, como de competência da assem

bléia, todas as deliberações que não estejam compreendidas nas atri

buições legais ou estatutárias de outros órgãos da associação. Possui 

ela, portanto, uma competência residual geral, semelhante àquela que 

lhe atribui a primeira parte do há pouco mencionado § 32 do BGB, 

para resolver todos os negócios associativos que não devam ser trata
dos pela direção ou outro órgão qualquer da entidade. No nO 2, po

rém, a norma lusitana especifica algumas competências necessárias da 

assembléia, aproximando-se assim do modelo do dispositivo brasilei
ro. São elas: a destituição dos titulares dos órgãos da associação, a 

aprovação do balanço, a alteração dos estatutos, a extinção da entida

de e a autorização para que esta possa demandar contra os adminis

tradores por atos praticados no exercício do cargo. A codificação lusa, 

finalmente, em seu art. 175°, estabelece o número mínimo de mem

bros para que possa a assembléia geral deliberar, e as maiorias exigidas 

para determinadas deliberações, à semelhança do que estipulou o 

parágrafo único do nosso art. 59. 

No nosso Código, à assembléia compete privativamente - ou seja, 
as competências em questão não podem ser atribuídas a outro órgão 

associativo pelo estatuto - eleger e destituir os administradores, apro
var as contas e alterar o estatuto. Tudo o mais, portanto, pode se dis

posto de modo diverso. O parágrafo único exige, para destituir os 
administradores e alterar o estatuto, urna maioria de dois terços dos 
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presentes a uma sessão assemblear convocada especialmente para esse 
fim, com um quorum mínimo, em primeira convocação, da maioria 

absoluta dos convocados, e de pelo menos um terço nas convocações 

posteriores. 

A rigidez do dispositivo, decorrente do advérbio aposto em seu 

caput) poderá ser abrandada caso aprovado o projeto de Lei nO 7.312, 

da Câmara, de autoria do Dep. Ricardo Fiúza, que o expunge do tex

to e acrescenta, no inciso I - desnecessariamente, a meu sentir - que 

a eleição dos dirigentes é feita pela assembléia geral se o estatuto não 

dispuser de modo diverso.25 

De todo modo, observa-se que o legislador estipulou poucas com

petências necessárias à assembléia geral. Diversas deliberações que em 

outros países são privativas dela, como aprovação de balanços, disso

lução do ente, etc., aqui podem ser atribuídas a outros órgãos 

associativos. 

É claro, porém, que se o estatuto assim o determinar, essas e ainda 

muitas outras atribuições podem ser cometidas à assembléia. O dis

positivo em análise é uma "lei dos mínimos" em relação à competên
cia assemblear. 

Da mesma forma, as maiorias exigidas e os números mínimos 

de presentes requeridos para as deliberações apontadas no artigo 
podem ser elevados estatutariamente, embora o contrário não seja 

verdadeiro, e outras, tocantes a outros assuntos, podem ser ainda ins

tituídas pelo estatuto. 

25 A nova redação proposta é a seguinte: 
''Art. 59. Compete à assembléia geral: 
I - eleger os administradores) se o estatuto não dispuser de modo diverso." 
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Art. 60. A convocação da assembléia geral far-se-á na forma 

do estatuto, garantido a um quinto dos associados o direito de 

promovê-la. 

Direito anterior: Sem correspondente no CC/1916. 

COMENTÁRIOS 

Aqui se cuida especificamente da convocação da assembléia ge

ral, assunto que não era tratado no Código antigo. 

O código alemão, nos já referenciados §§ 36 e 37, determina que 

a assembléia deve ser convocada nos casos estabelecidos pelo estatu

to, bem como quando o interesse associativo o exigir, pela fração de 

membros que o estatuto determinar, ou, omisso este, pela décima parte 

dos associados. Não sendo atendida a convocação, podem os interes

sados ir à Justiça. 
O italiano, no também mencionado art. 20, impõe a convocação 

anual da assembléia para aprovação do balanço, e, nos demais casos, 

sempre que for necessário, por pelo menos um décimo dos associa

dos, que poderão buscar as cortes, se insatisfeitos. 
O português, no igualmente já citado art. 173°, além da convo

cação ânua para fins de balanço, determina que a assembléia possa ser 

convocada: pela administração, nos termos do que previrem os esta
tutos, garantido a qualquer associado fazê-lo se a direção não o provi

denciar em estando a tanto obrigada; e por requerimento da quinta 

parte dos associados, salvo estipulação estatutária diversa, desde que 
com um fim legítimo. A codificação lusitana se esmera ainda, no dis

positivo seguinte,26 em especificar a forma da convocação, no que se 

afasta do direito brasileiro. 

26 Ver a redação do art. 1740 do C6digo português, já transcrita em rodapé no co
mentário ao art. 48 do nosso C6digo. 
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A regra brasileira parece-se mais à tedesca. Não há, por deter

minação legal, convocação anual para fins de balanço, porque a apro

vação deste não é legalmente encargo necessário da assembléia geraL 
A lei simplesmente afirma que a assembléia é convocada conforme o 

estatuto. Isto é, quando, como, por quem e pelos motivos que este 

indicar. 

Apenas se garante, em qualquer hipótese - e aí nosso dispositivo 

foi mais exigente que o dos alemães ou italianos, que falam em um 

décimo, e aproximou-se dos portugueses -, a um quinto dos associa

dos o direito de promover a convocação da assembléia. 

Essa é a única imposição que a norma codificada faz aos estatu

tos de qualquer associação, em matéria de convocação assemblear. O 

resto é livre. 

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 desti

nado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, 

omisso este, por deliberação dos associados, a instituição munici

pal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. 

§ 10 Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por delibera

ção dos associados, podem estes, antes da destinação do remanes

cente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o res

pectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio 

da associação. 

§ 20 Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Fe

deral ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição 

nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu 

patrimônio se devolverá ao Estado, ao Distrito Federal ou à União. 

Direito anterior: Art. 22. Extinguindo-se uma associação de in

tuitos não econômicos cujos estatutos não disponham quanto ao destino 

ulterior dos seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal respeito delibera

ção eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um estabelecimento munici

pal, estadual ou federal, de fins idênticos, ou semelhantes. 
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Parágrafo único. Não havendo no Município ou no Estado, no Distrito 

Federal ou no território ainda não constituído em Estado, em que a associação 

teve a sua sede, estabelecimento nas condições indicadas, o patrimônio se devol

verá à Fazenda do Estado, à do Distrito Federal ou da União. 

COMENTÁRIOS 

o artigo acima tem, parcialmente, precedentes na codificação 

passada. Seu caput relaciona-se com o caput do antigo art. 22; seu § 

10 é novidade; e seu § 2°, com o parágrafo único do antigo art. 22. 

Diversos códigos, no direito comparado, também cuidam da 

mesma matéria - a dissolução da associação e o destino de seus bens. 

O BGB versa o tema a partir do seu § 45, no qual determina que, 

com a dissolução ou perda da capacidade jurídica do ente associativo, 

seu patrimônio terá o destino previsto pelos estatutos, detalhando 

algumas situações. O § 46 contém a hipótese de tal patrimônio pas
sar ao Fisco, similarmente ao que ocorre com a herança vacante. 047 

manda que, não tendo o patrimônio destino fiscal, proceda-se a sua 

liquidação, o 48 e o 49 determinam como e por quem esta deve ser 

feita, o 50 estatui sobre a publicidade que se deve dar aos atos extintivos 

da entidade, o 51 impede a entrega do patrimônio a seus destina

tários antes do transcurso de um ano da publicação, o 52 provê medi

das de segurança para os credores nessas circunstâncias, e finalmente 

o 53 regula a responsabilidade dos liquidantes.27 

27 "§ 45 - AnfaU des VereÍnsvermogens 
(1) Mit der Aufló'sung des ~reins oder der Entziehung der Rechtsfohigkeit flllt das 
~rmogen an die in der Satzung bestimmten Personen. 
(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werdenJ dass dieAnfallberechtigten durch 
Beschluss der Mit;gliederversammlung oder eines anderen ~reinsorgans bestimmtwerden. 
1st der Zweck des ~reins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschdftsbetrieb gerichtet, so 
kann dieMit;gliederversammlung auch ohne eine solche Vórschrift das ~rmiJgen einer 
offentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen. 
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o código argentino, bem menos prolixo a respeito, estabelece, 

tão-somente, em seu art. 50 que, dissolvida a associação, seus bens 

terão o destino que lhe derem seus estatutos, e, omissos estes, serão 

(3) FehIt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten> so flillt das Vérmogen> wenn 
der Vérein nach der Satzung ausschIieflIich den Interessen seiner MitgIieder diente> an 
die zur Zeit der AuflOsung oder der Entziehung der Rechtsfiihigkeit vorhandenen 
MitgIieder zu gleichen TeiIen> anderenfalls an den Fiskus des Bundesstaats> in dessen 
Gebiet der Vérein seinen Sitz hatte. 
§ 46 - AnfalJ an den Fiskus 
Fiillt das Véreinsvermiigen an den Fiskus> so finden die Vorschriften über eine dem Fiskus 
aIs gesetzIichem Erben anfaIlende Erbschaft entsprechende Anwendung. Der Fiskus hat 
das Vérmogen tunIichst in einer den Zwecken des Véreins entsprechenden *ise zu 
verwenden. 
§ 47 - Liquidation 
Fiillt das Véreinsvermiigen nicht an den Fiskus> so muss eine Liquidation stattfinden> 
sofern nicht über das Vérmiigen des Véreins das Insolvenzverfahren eroffnet isto 
§ 48 - Liquidatoren 
(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vórstand. Zu Liquidatoren kiinnen auch andere 
Personen bestellt werdenj for die Bestellung sind die for die Bestellung des Vórstands 
geItenden Vórschriften maflgebend. 
(2) Die Liquidatoren haben die rechtIiche Stellung des Vórstands> soweit sich nicht aus 
dem Zwecke der Liquidation ein anderes ergibt. 
(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden> so ist for ihre BeschIüsse Übereinstimmung 
aller erforderIich> sofern nicht ein andem bestimmt isto 
§ 49 - Aui!Jaben der Liquidatoren 
(1) Die Liquidatoren haben die Iaufenden Geschiifte zu beendigen> die Forderungen 
einzuziehen> das übrige Vérmiigen in GeId umzusetzen> die GIiiubiger zu befriedigen 
und den Überschuss den Anfallberechtigten auszuantworten. Zur Beendigung 
schwebender Geschiifte konnen die Liquidatoren auch neue Geschiifte eingehen. Die 
Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des übrigen Vérmiigens in GeId darf 
unterbIeiben> soweit diese MaflregeIn nicht zur Befriedigung der GIiiubiger oder zur 
VérteiIung des Überschusses unter dieAnfallberechtigten erforderIich sind. 
(2) Der Vérein giIt bis zur Beendigung der Liquidation aIs fortbestehend> soweit der 
Zweck der Liquidation es erfordert. 
§ 50 - Bekanntmachung 
(1) Die AuflOsung des Véreins oder die Entziehung der Rechtsfiihigkeit ist durch die 
Liquidatoren ôJfentIich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung sind die Gliiubiger 
zur AnmeIdung ihrer Ansprüche aufoufordern. Die Bekanntmachung erfolgt durch 
das in der Satzung for Vériif.fentlichungen bestimmte Blatt., in ErmangeIung eines solchen 
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considerados como vacantes, na forma legal, ressalvados os terceiros 

e associados prejudicados.28 

Também muito sucinta, a codificação espanhola, por seu art. 39, 
reza que, finda a associação (a disposição, em verdade, é também 

dirigida às fundações e outras corporações), dar-se-á a seus bens a 

destinação prevista em lei, nos estatutos ou atos fundacionais. Nada 

havendo a respeito, deverão ser aplicados na realização de frns análo

gos ao da pessoa extinta, em benefício do ente estatal que deles mais 

diretamente devia se beneficiar.29 

durch dasjenitJe Blatt, welches for Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, 
in dessen Bezirk der ~rein seinen Sitz hatte. Die Bekanntmachung gilt mit demAblauf 
des zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrückung aIs bewirkt. 
(2) Bekannte Gliiubiger sind durch besondere Mitteilung zur Anmeldung 
aufzufordern. 
§ 51 - Sperrjahr 
Das ~rmôgen daif den AnfallberechtitJten nicht vor demAblauf eines ] ahres nach der 
Bekanntmachung der Aufliisung des ~reins oder der Entziehung der RechtsfdhitJkeit 
ausgeantwortet werden. 
§ 52 - Sicherung for GliiubitJer 
(1) Meldet sich ein bekannter GliiubitJer nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn die 
BerechtitJung zur Hinterlegung vorhanden ist, for den GliiubitJer zu hinterlegen. 
(2) 1st die BerichtitJung einer ~rbindlichkeit zur Zeit nicht ausführbar oder ist eine 
~rbindlichkeit streititJ, so daif das ~rnUigen den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet 
werden, wenn dem GliiubitJer Sicherheit geleistet isto 
§ 53 - Schadensersatzpflicht der Liquidatoren 
Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den §§ 50 bis 52 obliegenden 
~rpflichtungen verletzen oder vor der BefrieditJung der GliiubitJer ~rmiJgen den 
AnfallberechtitJten ausantworten, sind, wenn ihnen ein ~rschulden zur Last ftillt, den 
GliiubitJern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlichj sie haften aIs 
Gesamtschuldner." 

28 ''Art. 50. Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los 
bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutosj y si 
nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes 
y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero 
y a los miembros existentes de la corporación." 

2 9 ''Artículo 39. Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, o 
por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a 
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A lei francesa das associações diz simples e elegantemente, em 

seu art. 9, que, em caso de dissolução, seja voluntária, estatutária ou 

judicial, os bens associativos serão devolvidos conforme os estatutos 

ou, faltando disposição a respeito, segundo regras determinadas em 
assembléia geral. 30 

O código italiano manda que se proceda à liquidação dos bens da 
pessoa jurídica, uma vez extinta ou dissolvida (art. 30). Finda a liqui

dação, os bens são devolvidos conforme os atos constitutivos ou esta

tuto (art. 31, 1). Não havendo determinação a respeito, a autoridade 

governamental segue as deliberações da assembléia geral que haja 

decidido a dissolução, caso se trate de associação, ou, na ausência des

ta, atribui os bens a outro ente ou entes que tenham fins análogos, o 

que deverá fazer também, se se tratar de fundação (art. 31, 2). Os 

credores, dentro de um ano a contar do fim da liquidação, podem di

rigir-se a quem haja recebido os bens, até os limites em que se tenham 

beneficiado (art. 31, 3). Em caso de transformação ou dissolução de 

um ente que era donatário ou legatário de bens que lhe foram dados 

com finalidade diversa daquela da entidade mesma, a autoridade de

verá devolver tais bens, com os mesmos ônus, a pessoas jurídicas que 
tenham fins análogos (art. 32).31 

éste la actividad y los medios de que disponían) dejasen de funcionar las corporaciones) 
asociaciones y fundaciones) se dará a sus bienes la aplicación que las leyes) o los estatutos) 
o las cláusulas fundacionales) les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere 
establecido previamente) se aplicarán esos menes a la realización de fines análogos) en 
interés de la región) provincia o Municipio que principalmente debieran recoger los 
beneficios de las instituciones extinguidas." 

3 O ''Article 9. Em cas de dissolution volontaire) statutaire ou prononcée par justice) les biens 
de l)associatwn seront dévolus conformément aux statuts ou) à défaut de disposition 
statutaire) suivant les regles déterminées em assemblée générale." 

31 "Art. 30 - Liquidazíone 
Dichiarata l'estinzwne della persona giuridica o disposto lo scwglimento deWassociazione) 
si procede alla liquidazione deI patrimonio secondo le norme di attuazwne deI codice 
(att.11-21). 
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o código português prevê o seguinte: '~rt. 1840 
- Eftitos da 

extinção 
1. Extinta a associação) os poderes dos seus órgãos ficam limitados 

à prática dos actos meramente conservatórios e dos necessários) quer à 
liquidação do património social) quer à ultimação dos negócios penden
tes; pelos actos restantes e pelos danos que deles advenham à associação 
respondem solidariamente os administradores que os praticarem. 

2. Pelas obrigações que os administradores contraírem) a associação 
só responde perante terceiros se estes estavam de boa fé e à extinção não 
tiver sido dada a devida publicidade." 

Nada obstante as diferenças entre os diversos ordenamentos, vê

se claramente que a temática comporta alguns traços comuns: dissol

vida a associação, procede-se à liquidação; feita esta, os bens rema

nescentes seguem o destino traçado no estatuto ou, pelo menos, em 

deliberação assemblear, e, não existindo regra a respeito, vão para entes 
similares, ou na ausência destes, à Fazenda Pública. 

Analisando precisamente as novas regras contidas no art. 61 e 

seus §§, observa-se que elas contêm - e, nesse aspecto, houve modifi-

Art. 31 - Devoluzione dei bem 
I beni delta persona giuridica) che restano dopo esaurita la liquidazione) sono devoluti 
in conformità deWatto costitutivo o dello statuto. 
QJtalora questi non dispongano) se trattasi di fondazione) provvede Pautorità governativa) 
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi) se trattasi di associazione) si 
osservano le deliberazioni deWassemblea che ha stabilito lo scioglimento e) quando anche 
queste mancano) provvede nello stesso modo l)autorità governativa. 
I creditori che durante la líquidazíone non hanno fatto valere íl loro credito 
possono chiedere íl pagamento a coloro ai qualí i beni sono stati devoluti, entro 
l'anno della chiusura della líquídazione, in proporzíone e nei límíti di cià che hanno 
ricevuto (2964 e seguenti). 
Art. 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare 
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente) ai quale sono stati donati o 
lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quelto proprio deWente) l)autorità 
governativa devolve tali beni) con lo stesso onere) ad altre persone giuridiche) che hanno 
fini analoghi." 
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cações em relação à norma pretérita - uma série ordenada de provi

dências a serem obrigatoriamente seguidas quando da dissolução de 

uma pessoa jurídica: 

A uma, faz-se a apuração do patrimônio líquido, isto é, aquele 

que remanesce após o levantamento dos direitos e haveres, a quita

ção dos débitos e a realização fInal dos ativos, com a dedução, se for o 

caso, de quotas ou frações ideais dos fIliados, aos quais devem ser 

devolvidas, podendo haver a opção de restituição do valor atualizado 

das contribuições que porventura tenham prestado, caso haja previ

são estatutária nesse sentido, ou se assim tiver sido decidido por as
sembléia geral. 

A duas, destina-se o remanescente à entidade sem fIns lucrativos 

que haja sido designada no estatuto, ou, se este for omisso, por deli

beração dos associados, à instituição municipal, estadual - distrital ou 

territorial, caso a associação em pauta tenha sede no Distrito Federal 

ou em Território - ou federal de fIns idênticos ou semelhantes. Deve

se manter a interpretação, construída ao tempo do Código anterior 

(que, neste passo, continha regra idêntica), segundo a qual a ordem 
adotada "importa preferência. De sorte que a devolução deve ser feita a 
estabelecimento que tenha o mesmo fim) e) na falta) que tenha fim seme
lhante) existente no município. Só em falta de um estabelecimento nessas 
condições) no município) é que a devolução poderá ser feita a estabelecimento 
situado no Estado ( .. .). E a preferência é para os estabelecimentos munici
pais) estaduais e federais) na ordem de enunciação. "32 

Tem-se, nesse caso, como bem explica Caio Mário da Silva Perei

ra, com apoio em Ruggiero e Maroi, situação analógica à da herança 

que, por falta de disposição testamentária expressa, e na ausência de 
parentes sucessíveis, passa para o ente público, "muito embora não exista 

32 José Maria de Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado) lIa ed., Rio 
de Janeiro, Freitas Bastos, 1972, vaI. 1, p. 401. 
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um vero e próprio direito hereditário do Estado) pois que de sucessão here
ditária só se pode cogitar em caso de morte de pessoa natural. Daí procu
rar-se a justificativa para aquela devolução bonitária em uma espécie de 
direito eminente do Estado) que se especializa em aquisição dominial. "33 

33 Caio Mário de Carvalho Santos, Instituições de Direito Civil} 19a ed., Rio de Janei
ro, Forense, 1998, voI. 1, p. 223. 



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 para o qual se destina, e declarando, se quiser, 

a maneira de administrá-la. 

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para 

fms religiosos, morais, culturais ou de assistência. 

Direito anterior: Art. 24. Para criar uma fundação, far-Ihe-á o seu 

instituidor, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens 

livres, especificando o fim a que a destina, e declarando, se quiser, a manei

ra de administrá-la. 

COMENT ÁRIOS 

A partir deste dispositivo, e até o art. 69, trata o Código, especi
ficamente, das fundações. 

O caput do artigo sob análise é praticamente idêntico ao art. 24 
do diploma de 1916, tendo havido apenas ligeiras modificações para 
modernizar a redação. Já seu parágrafo único é novidade. 

No estrangeiro, praticamente todos os códigos mais importan
tes tratam das fundações. 

O alemão lhes dedica um subtítulo, que vai do § 80 ao 88. Exi
gem as normas tedescas, para o estabelecimento de ente desse color 
(Stiftung), que o ato de fundação - que pode ser feito por pessoa viva, 
obrigatoriamente, por escrito, ou por testamento - seja aprovado pela 
autoridade estadual competente. O ato fundacional deve obrigatoria-
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mente incluir a declaração do aporte patrimonial estabelecido para o 
cumprimento das finalidades fundacionais, e a fundação tem de ter 
um estatuto onde conste seu nome, sede, finalidade, patrimônio e grau 
de instrução de sua diretoria (1). Enquanto não for aprovada a funda~ 
ção, o fundador (caso vivo) poderá revogar o ato de fundação. Após a 
aprovação, o fundador tem de transmitir ao novo ente o patrimônio 
assegurado no ato fundacional. A aprovação das fundações mortis causa 
tem de ser feita pelo Juízo das Sucessões. Lei federal ou estadual tam
bém pode determinar a constituição de uma fundação. Algumas das 
principais normas relativas à administração e responsabilidade das 
associações podem ser aplicadas às fundações. Realizado seu fim, ou 
tornado este impossível, a fundação deve ser extinta pela autoridade 
competente, ou, preferencialmente, redirecionada para outra finali
dade, atendida, quanto possível, a intenção do fundador. Em caso de 
extinção, o patrimônio fundacional deve ser destinado às pessoas de
terminadas em seu ato de coristituição, aplicando-se, supletivamente, 
as regras da dissolução dos entes associativos. l 

1 « § 80 - Bntstehung einer rechtsfihigen Sdftung 
(1) Zur Entstehung einer rechtsfohigen Stiftung sind das Stiftungsgeschiift und die 
Anerkennung durch die zustiindige Beharde des Landes erforderIich) in dem die Stiftung 
ihren Sitz haben soU. 
(2) Die Stiftung ist aIs rechtsfohig anzuerkennen) wenn das Stiftungsgeschiift den 
Anforderungen des § 81 Abs. 1 genügt) die dauernde und nachhaItige Erftillung des 
Stiftungszwecks gesichert erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht 
gefohrdet. 
(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchIiche Stiftungen bIeiben unberührt. Das 
giIt entsprechend for Stiftungen) die nach den Landesgesetzen kirchIichen Stiftungen 
gleichgestellt sind.» 
(Vorschrift neugefaflt durch das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 
15.7.2002 - BGBI. I S. 2634 - m. w.v. 1.9.2002). 
« § 81 - Stiftungsgeschiift 
(1) Das Stiftungsgeschiift unter Lebenden bedarf der schriftIichen Form. Es muss die 
verbindIiche ErkIiirung des Stifters enthaIten) ein VCrmogen zur ErftiUung eines von 
ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen. Durch das Stiftungsgeschiift muss die Stiftung 
eine Satzung erhaIten mit RegeIungen über 
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o código espanhol economicamente diz, na parte final de seu art. 

37, que a capacidade civil das fundações se determinará pelas regras 

1. den Namen der Stiftung) 
2. den Sitz der Stiftung) 

3. den Zweck der Stiftung) 
4. das fírmogen der Stiftung) 
5. die Bildung des Vorstands der Stiftung. 
Genügt das Stiftungsgeschiift den Eifordernissen des Satzes 3 nicht und ist der Stifter 
verstorben) findet § 83 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung ais rechtsfohig ist der Stifter zum Widerruf des 
Stiftungsgeschiifts berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zustiindigen Behorde 
beantragt) so kann der Widerruf nur dieser gegenüber erkliirt werden. Der Erbe des 
Stifters ist zum Widerruf nicht berechtigt) wenn der Stifter den Antrag bei der 
zustiindigen Behorde gestellt oder im Falle der notariellen Beurkundung des 

Stiftungsgeschiifts den Notar bei oder nach der Beurkundung mit der Antragstellung 
betraut hat. » 

(Vorschrift neugefaflt durch das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 
15.7.2002 - BGBII S. 2634 - m. Wv. 1.9.2002). 
§ 82 - ÜbertragungspDicht des Stifters 
Wird die Stiftung ais rechtsfohig anerkannt) so ist der Stifter verpflichtet, das in dem 
Stiftungsgeschiift zugesicherte fírmogen auf die Stiftung zu übertragen. Rechte) zu 
deren Übertragung der Abtretungsvertrag genügt) gehen mit der Anerkennung 
auf die Stiftung über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschiift sich ein anderer Wille 
des Stifters ergibt. » 

(Fassung au.tiJrund des Gesetzes zur Modernisicrung des Stiftungsrechts vom 15.7.2002 
- BGBl I S. 2634 - m. Wv. 1.9.2002). 
«§ 83 - Stiftung von Todes wegen 
Besteht das Stiftungsgeschiift in einer fírfügung von Todes wegen) so hat das 
Nachlassgericht dies der zustiindigen Behorde zur Anerkennung mitzuteilen) sofern 
sie nicht von dem Erben oder dem Testamentsvollstrecker beantragt wird. Genügt das 

Stiftungsgeschiift nicht den Eifordernissen des § 81 Abs. 1 Satz 3) wird der Stiftung 
durch die zustiindige Behiirde vor der Anerkennung eine Satzung gegeben oder eine 
unvollstiindige Satzung et;giinztj dabei soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden. 
Ais Sitz der Stiftung gilt) wenn nicht ein anderes bestimmt ist) der Ort, an welchem 
die fírwaltung geführt wird. Im Zweifel gilt der letzte T#Jhnsitz des Stifters im Inland 
ais Sitz. JJ 

(Fassung au.tiJrunddes Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechtsvom 15.7.2002 
- BGBI I S. 2634 - m. Wv. 1.9.2002). 
((§ 84 -Anerkennung nach Tod des Stifters 
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de sua instituição, devidamente aprovadas por disposição administra

tiva, quando necessário. 2 

O direito francês, como já visto, em matéria de pessoas jurídicas 

privadas sofreu grande atraso em face da mentalidade anti-associativa 

trazida pela revolução de 1792, que buscou dizimar tudo quanto lhe 
parecia resquício do ancien régime, principalmente as corporações, de 

origem. medieval, portanto feudal, e as organizaçõe'5 religiosas, que 
colidiam com o laicismo dos novos tempos. Havia tamhém um gran

de preconceito contra as entidades de mão-morta, assim c.hamadas 

porque, à diferença das pessoas naturais, que tinham atividade né.'gocial 

mais dinâmica, e morriam, transmitindo dessa forma seus bens, du-

continuação da nota 1 

Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters aIs rechtsfohig anerkannt, so gilt sie 
for die Zuwendungen des Stifters aIs schon vor dessen Tod entstanden. " 
(Fassung aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15.7.2002 
- BGBI I S. 2634 - m. Wv. 1. 9.2002). 
« § 85 - Stíftungsverfàssung 
Die Vérfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz 
beruht, durch das Stiftungsgeschaft bestimmt. " 
(Fassung aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15.7.2002 
-BGBlIS.2634-m.Wv.1.9.2002). 
« § 86 - Anwendung des Véreinsrechts 
Die Vorschriften der §§ 23 und26, des § 27 Abs. 3 undder §§ 28 bis 31, 42finden auf 
Stiftungen entsprechendeAnwendung, die Vorschriften des § 27 Abs. 3 und des § 28 
Abs. 1 jedoch nur insoweit, aIs sich nicht aus der Vérfassung, insbesondere daraus, dass 
die Vérwaltung der Stiftung von einer iiffentlichen Behiirde gefohrt wird, ein andem 
ergibt. Die Vorschriften des § 28 Abs. 2 und des § 29 finden auf Stiftungen, deren 
Vénvaltung von einer iiffentlichen Behiirde gefohrt wird, keine Anwendung. " 
(Fassung aufgrunddes Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechtsvom 15.7.2002 
- BGBI I S. 2634 - m. Wv. 1. 9.2002). 

2 ':Artículo 37. La capacidad civil de las corporaciones se regulard por las leyes que las 
hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos; y la de las fundaciones 
por las regIas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, 
cuando este requisito fuere necesario." 
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ravam indefinidamente, com grande imobilização patrimoniaL Por 

conta disso, somente em 1901 - mais de cem anos após a edição do 

Code Napoléon - foi baixada uma lei regulamentando as associações. 
Com as fundações aconteceu muito pior. Elas foram esquecidas 

pela legislação, e portanto não tiveram acesso ao regime de liberdade 
inaugurado, para os entes associativos, no começo do século passado. 

Conforme a antiga lição de Ripert e Boulanger, "não há na Fran
ça personalidade moral sem um agrupamento de pessoas físicas. É diferen
te em certos países estrangeirosy notadamente na Alemanha e na Suíça. 
A fundação (Stiftung) é uma massa de bens afetada a um objetivo de

terminado e investida de personalidade jurídica (G. civ. alemãoy arts. 80-
89). Entre nósy a fondação não é possível a não ser pela doação ou legado 
de um bem a uma pessoa jurídica sob uma condição de afetação imposta 
por quem dele assim dispôs. Na fundação diretay ao contrárioy é a massa 
de bens mesma que constitui uma pessoa moral. 

Nos países anglo-saxões chega-se a um resultado análogo pelo processo 
do trust. Os bens são geridos por um trustee que os afeta ao objetivo queri
do pelo disponente. Algumas dessas fundações americanas são célebres por 
suas criações de obras científicas ou assistenciais (Fundações Carnegiey 

Rockefeller) ."3 

Diziam, a propósito, Colin e Capitant: "O regime liberal da lei de 
1901 só se aplica às associações. O conceito que dominou durante todo o 
século X~ e em virtude do qual a personalidade é um favor concedido 
pelo Estadoy continua ainda em vigor a respeito das fundações privadas. 
Estasy não estando compreendidas nos textos da lei de 1901 y continuam 
sem poder adquirir a personalidade a não ser por meio da declaração de 

3 Georges Ripert et Jean Boulanger, Traité de Droit Civil dJapres le Traité de 
PlaniolJ Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1956) tomo 
l°, pp. 199/200. 
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utilidade pública. Agora~ nas fundações~ patrimônios sem titulares~ que 
puderam ser qualificados de patrimônios constituídos para um fim 

(Zweckvermogen)~ a personalidade moral e a existência mesma se con-
fundem. Sem dúvida o legislador considerou que a liberdade do homem 
de perpetuar-se por meio de fundações era menos essencial que a de poder 
constituir associações verdadeiramente vidveis. Sem dúviday nem por isso 
deixa de haver na lei uma lacuna que é ur;gente colmatar."4 

Mas essa lacuna, que reclamava colmatação urgente, que fazia os 

autores franceses invejar as fundações de outros países e procurar 
artifícios para instituí-las em casa,5, 6 só desapareceu muito recente

mente, pela Lei nO 87.571, de 23 de julho de 1987, sobre o desenvol

vimento do mecenato. 

Em verdade, como parece evidente das transcrições acima, os 

franceses ansiavam pelas fundações. Diversos projetos foram encami-

4 Ambroise Colin et Renri Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil) 3 a ed., trad. 
Demoftlo de Buen, Madrid, Reus, 1952, voi. I, tomo 2°. 

5 Admitia Louis Josserand, antes do advento da atual legislação, que o tratamento 
do direito francês às fundações era muito imperfeita e que o ordenamento jurídi
co de sua pátria era "muito atrasado, nesse particular, em comparação com outras 
legislações, sobretudo com a da Alemanha; neste país e em muitos outros a perso
nificação da fundação se realiza diretamente, com grande simplicidade de meios 
técnicos, enquanto que, na França, não pode ser senão o resultado de um proce
dimento oblíquo ... " (Derecho Civil) t. I, v. I, trad. Santiago Cunchillos y Manterola, 
Buenos Aires, EJEA, 1952, voi. I, tomo I, p. 178). 

6 Silvio Rodrigues, a propósito lembra: "O recurso de que se lançou mão) na França) 
em mais de um caso) foi o de nomear legatdrio) com a incumbência de organizar poste
riormente a fundação. É conhecido o caso dos irmãos Goncourt) que) desejando cria1) sob 
a forma de fundação) sua célebre Academia) para premiar anualmente o melhor ro
mance) constituíram seus legatdrios Alphonse Daudet e Léon Henri) impondo-lhes o 
dever de utilizar o legado na desincumMncia daquele mister. No exemplo) a vontade dos 
testadores foi cumprida) mas o risco de não o ser desaconselhava o procedimento" (Direito 
Civil, parte geral, 32a ed., Saraiva, São Paulo, voi. 1,2002, p. 101). 
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nhados para regular essas instituições, desde 1908, sob o impulso de 

importantes juristas como Saleilles e Larnaude.7 

Mesmo sem legislação específica, no entanto, entidades com ca

racterísticas fundacionais foram criadas, mediante controle público, di

ferenciando-se das verdadeiras associações, e consagradas por inúme

ras decisões do Conselho de Estado, que foram, paulatinamente, 
suprindo o vazio legal. Finalmente, em 1987, este foi preenchido. 

A lei francesa do mecenato define a fundação como o ato pelo 

qual uma ou várias pessoas físicas ou jurídicas decidem a afetação 

irrevogável de bens, direitos ou recursos à realização de uma obra de 

interesse geral e com finalidade não lucrativa. Só as fundações com 

utilidade pública reconhecida têm personalidade jurídica. Outras nor

mas legais se agregaram posteriormente, de modo que a legislação 

da França, atualmente, permite distinguir três espécies fundacionais: as 

desprovidas de personalidade jurídica, por não terem reconhecimento 
de utilidade pública, vulgarmente conhecidas como "contas de funda

ção", e que muitas vezes não passam de uma linha no balanço de uma 

fundação reconhecida, funcionando como fundação-satélite desta, em 

cujo seio se aninham; as fundações de reconhecida utilidade pública, ou 

fundações propriamente ditas; e as fundações de empresa (regidas pela 

Lei nO 90.559, de 4 de julho de 1990, que busca superar os rígidos trâ

mites e controles públicos das fundações ordinárias), as quais são cons

tituídas por sociedades civis, comerciais, cooperativas e estabelecimen

tos públicos de caráter industrial e comercial, sujeitas a procedimento 

constitutivo mais rápido, com uma dotação inicial menor e suscetíveis 

de receber aportes posteriores periódicos de capital para se manter; 

7 Aos quais Colin e Capitant, na passagem suso trasladada, fazem referência em nota 
de rodapé. 
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entretanto, não podem aceitar doações nem receber dotações estatais, 

e também são proibidas de adquirir ou possuir bens imóveis a não ser 

aqueles essenciais para seus fms. 8 

8 Loi nO 87-571 du 23 juillet 1987 - Loi sur le développement du mécénat: 
'Y!rticle 18 (Modifié par Loi 90-559 1990-07-04 art. 1IORF 6 juillet 1990). La 
fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident 
l'affectation irrévocable de biens> droits ou ressources à la réalisation d>une oeuvre d>intérêt 
général et à but non lucratif. 
Lorsque l>acte de fondatwn a pour but la créatwn d>une personne morale> la fondation 
ne jouit de la capacité juridique qu>à compter de la date d>entrée en vigueur du décret 
en Conseil d>Etat accordant la reconnaissance d>utilité publique. Elle acquiert alors le 
statut de fondation reconnue d>utilité publique. 
La reconnaissance d>utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. 
Lorsqu>une fondation reconnue d>utilité publique est créée à !>initiative d>une ou plusieurs 
sociétés commerciales ou d>un ou plusieurs établissements publics à caractere industriel et 
commercial, la raison sociale ou la dénominatwn d>au moins !>une ou !>un d'entre eux 
peut être utilisée pour la désignatwn de cette fondation. 
Les dispositions des troispremiers alinéas duII de l'article 5 de laprésente loisontétendues 
à toutes les fondations reconnues d'utilité publique. 
Article 18-1 (Créé par Loi 90-5591990-07-04 art. 2IORF 6 juillet 1990). La dotation 
initiale d'une fondatwn reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions 
sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Iournal 
oificiel du décret qui [ui accorde la reconnaÍ5sance d'utilité publique. 
Article 18-2 (Créé par Loi 90-5591990-07-04 art. 3IORF 6 juillet 1990). Un legs 
peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la 
succession sous la condition qu'elle obtienne, apres les formalités de constitution, la 
reconnaissance d'utilité publique. 
La demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être 
déposée aupres de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant !>ouverture 
de la successwn. 
Par dérogation aux dispositions du deuxume alinéa de IJarticle 18J la personnalité morale 
de la fondation reconnue dJutilité publique rétroagit au jour de !>ouverture de la 
successwn. 
A défaut de désignation par le testateur des personnes chat;gées de constituer la fondation 
et dJen demander la reconnaissance dJutilité publiqueJ il est procédé à ces formalités par 
une fondatwn reconnue dJutilité publique désignée par le représentant de IJEtat dans la 
région du lieu dJouverture de la successwn. 
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Na Itália, o código prevê as fundações, dispondo que elas de

vem ser constituídas por testamento ou por ato público, e este últi

mo pode ser revogado pelo fundador até que venha o reconhecimento 
ou mesmo se o fundador não tivesse ainda feito iniciar a obra a que 

a fundação visava, sendo tal direito de revogação intransmissível aos 

Pour Paccomplissement de ces fimnalitésJ les personnes mentionnées à Palinéa précédent ont la 
saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard dJun pouvoir 
dJadministration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus. 
Article 19 (Modifié par Lai 2002-5 2002-01-04 art. 291° IORF 5 janvier 2002). Les 
sociétés civiles ou commercialesJ les établissements publics à caractere industriel et commercialJ 
les coopérativesJ les institutions de prévoyance ou les mutuelles peuvent crée7; en vue de la 
réalisation dJune oeuvre dJintérêt généralJ une personne moraleJ à butnon lucratij; dénommée 
fondation dJentreprise. Lors de la constitution de la fondation dJentrepriseJ le ou les fondateurs 
sJengagent à effectuer les versements mentionnés à IJarticle 19-7 de la pré sente loi. 
Article 19-1 (Modifié par Loi2002-5 2002-01-04 art. 292° IORF 5 janvier 2002). 
La fondation dJentreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au 
Iournal officiel de Pautorisation administrative qui lui conftre ce statut. 
Cette autorisation estréputée acquise à Pexpiration dJun délai de quatre mois à compter 
du dépôt de la demande. Elle fait alors Pobjet de la publication prévue à IJalinéa ci-dessus. 
La fondation dJentreprise fait connattre à IJautorité administrative toute modification 
apportée à ses statuts; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts 
initiaux. La majoration du programme dJaction pluriannuel est déclarée sous la forme 
dJun avenant aux statuts. 
Article 19-2 (Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 293° IORF 5 janvier 2002). 
La fondation dJentreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure 
à cinq ans. Aucun fondateur ne peut sJen retirer sJil nJa pas payé intégralement les 
sommes quJilsJest engagé à verser. A Pexpiration de cette périodeJ les fondateurs ou certains 
dJentre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée 
au moins égale à trois ans. Lors de la prorogationJ le fondateurs sJengagent sur un 
nouveaUprogramme dJaction pluriannuel au sens de Particle 19-7 ci-dessous et 
complCtentJ si besoin est, la dotation définie à i>article 19-6; La prorogation est autorisée 
dans les formes prévues pour Pautorisation initiale. 
Article 19-3 (Créé par Loi 90-559 1990-07-04 art. 4IORF 6 juillet 1990). La 
fondation dJentreprise peutJ sous ré serve des dispositions de IJarticle 19-8J faire tous les 
actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou 
posséder dJautres immeubles que ceux nécessaires au but quJelle se propose. Toutes les valeurs 
mobilieres doivent être placées en titres 1wminatifsJ en titres pour lesquels est établi le 
bordereau de références nominatives prévu à Particle 55 de la !oi na 87-416 du 17 juin 
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herdeiros (similarmente à regra alemã), conforme os arts. 14 e 15.9 

Entretanto, como a lei italiana trata conjuntamente das fundações e 

1987 sur Pépat;gne ou en va/eurs admises par la Banque de France en garanties dJavances. 
Lorsque la fondation dJentreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés 
contrôlées par ellesJ la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. 
Article 19-4 (Créé par Loi 90-559 1990-07-04 art. 4 jORF 6 juillet 1990). La 
fondation dJentreprise est administrée par un conseil dJadministration composé pour les 
deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnelJ 
et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines dJintervention. 
Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de 
la premiere réunion constitutive du consei! dJadministration. 
Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres 
duconseil. 
Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuito 
Article 19-5 (Créé par Loi 90-559 1990-07-04 art. 4 jORF 6 juillet 1990). Le conseil 
dJadministration prend toutes décisions dans Pintérêt de la fondation dJentreprise. li 
décide des actions en justiceJ vote le budget; approuve les comptes j il décide des emprunts. 
Le présidentreprésente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers. 
Article 19-6 (Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 294° jORF 5 janvier 2002). A 
compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4janvier 2002 relative aux 
musées de FranceJ les fondations dJentreprise créées antérieurement dont les fondateurs 
auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale 
aux dépenses prévues par leur nouveau programme dJaction pluriannuel. 
Article 19-7 (Créé par Loi 90-559 1990-07-04 art. 4 jORF 6 juillet 1990). Les statuts 
de la fondation dJentreprise comprennent un programme dJaction pluriannuel dont le 
montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire. 
Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période 
maximale de cinq ans. 

9 «Art. 14 - Atto costitutivo 
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350J 2643). 
La fondazione pua essere disposta anche con testamento (600). 
Art. 15 - Rcvoca de/Patto costitutivo della fondazione 
Ilatto di fondazione puo essere revocato dai fondatore fino a quando non sia intervenuto 
il riconoscimentoJ ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare Pattività deWopera da 
lui disposta. 
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. JJ 
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associações, praticamente todas as disposições peninsulares já tras

ladadas por ocasião dos comentários aos dispositivos do nosso Có

digo que cuidam dos entes associativos, são também aplicáveis aos 
fundacionais. 

Continuação da nota 8 

Les sommes que chaque membre fondateur sJengage à verser sont garanties par une 
caution bancaire. 
Article 19-8 (Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 295° IORF 5 janvier 2002). 
Les ressources de la fondation dJentreprise comprennent: 
1° Les versements des fondateurs à Pexception de la CÚJtation initiale si celle-ci a été constituée 
et nJa pas fait IJobjet de Faffectation prévue à IJarticle 19-6 j 
2° Les subventions de IJEtatJ des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsj 
3° Le produit des rétributions pour serPices rendusj 
4° Les revenus de la CÚJtation initiale si celle-ci a été constituée et nJa pas fait IJobjet de 
Faffectation prévue àParticle 19-6 etdes ressources mentionnés aux l°J 2" et 3" ci-dessus. 
Sous peine de retrait de IJautorisation administrative prévue à Particle 19-1J la 
fondation dJentreprise ne peut faire appel à la générosité publique j elle ne peut recevoir 
de dons ni de legs. 
Article 19-9 (Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 291° IORF 5 janvier 2002). 
Les fondations dJentreprise établissent chaque année un bilanJ un compte de résultats et 
une annexe. Elles nomment aumoins un commissaire aux comptes et un suppléantJ 
choisis sur la liste mentionnée à Farticle 219 de laloi nO 66-537 du 24juillet 1966 sur 
les sociétés commercialesJ qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette 
!oi j les dispositions de Particle 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les peines prévues 
par IJarticle 439 de la même loi sont applicables au président et aux membres des conseils 
de fondations dJentreprise qui nJaurontpasJ chaque annéeJ établi un bilanJ un compte 
de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont 
également applicables. 
Le commissaire aux comptes peut appeler IJattention du président ou des membres du 
conseil de la fondation dJentreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité 
de Factivité quJil a relevé au cours de sa missionj il peut demander au conseil 
dJadministration dJen délibérer j il assiste à la réunion j en cas dJinobserPation de ces 
dispositions ou siJ en dépit des décisions prisesJ il constate que la continuité de Pactivité 
reste compromiseJ le commissaire aux comptes établit un rapport spécial quJil adresse à 
Pautorité administrative. 
Article 19-10 (Créé par Loi 90-559 1990-07-04 art. 4IORF 6 juillet 1990). !lautorité 
administrative sJassure de la régularité du fonctionnement de la fondation dJentreprise j 
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o código luso dedica às fundações os arts. 185° a 188°. No 185, 

trata da instituido e da revogação da fundação; no 186°, dispõe so

bre o ato de instituição e dos estatutos fundacionais; no 187°, regula 
a situação em que os estatutos forem feitos por pessoa distinta do 

Continuação da nota 8 

à cette finJ elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes 
investigations utiles. 
La fondation dJentreprise adresseJ chaque annéeJ à Pautorité administrative un rapport 
dJactivité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. 
Article 19-11 (Créé par Loi 90-5591990-07-04art. 4jORF 6juillet 1990). Lorsque 
la fondation est dissouteJ soit par Parrivée du termeJ soit à Pamiable par le retrait de 
Pensemble des fondateursJ sousréserve quJils aientintégralementpayé les sommes quJils se 
sont engagés à verse'!; un liquidateur est nommé par le conseil dJadministration. Si le 
conseil nJa pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résufte du retrait de 
IJautorisationJ le liquidateur est désigné par Pautorité judiciaire. 
La nomination du liquidateur estpubliée au journal officiel. 
Article 19-12 (Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 295° JORF 5 janvier 2002). 
En cas de dissolution dJune fondation dJentrepriseJ les ressources non employées et la 
dotation si celle-ci a été constituée et nJa pas fait Pobjet de l'affectation prévue à Particle 
19-6J sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus 
dJutilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation dJentreprise dissoute. 
Article 19-13 (Créé par Loi 90-5591990-07-04 art. 4 JORF 6 juillet 1990). Un décret 
en Consei! dJEtat fixe les modalités dJapplication des articles 18 à 19-12 de la pré sente loi. 
Article 20 (Modifié par Ordonnance 2000-9162000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 
2000 en vigueur le ler janvier 2002). Seules les fondations reconnues dJutilité publique 
peuventfaire usageJ dans leur intitul~ leurs statutsJ contratsJ documents ou publicitéJ 
de Pappellation de fondation. ToutefoisJ peut également être dénommée fondation 
IJaffectation irrévocableJ en vue de la réalisation dJune oeuvre dJintérêt général et à but 
non lucratifi de biensJ droits ou ressources à une fondation reconnue dJutilité publique 
dont les statuts ont été approuvés à ce titreJ aes lors que ces biensJ droits ou ressources sont 
gérés directementpar la fondation affectataireJ et sans que soit créée à cette fin une personne 
morale distincte. 
Seules les fondations dJentreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 
19-10 de la pré sente loi peuvent faire usageJ dans leur intituléJ leurs statutsJ contratsJ 
documents ou publicitéJ de IJappellation de fondation dJentreprise. Elle peut être 
accompagnée du ou des noms des fondateurs. 
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fundador; no 188°, cuida do reconhecimento da fundação; no 189°, 
da modificação de seus estatutos; no 190°, da possível transformação 

dela; no 191°, dispõe sobre a possibilidade de encargo prejudicial aos 
seus fins; no 192°, lista as causas de extinção da fundação; no 193°, 
da declaração dessa extinção; e, no 194°, dos efeitos daí decorrentes. lO 

Continuação da nota 8 

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi) qui utilisent dans 
leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d)entreprise) doivent se 
conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991. 
Les présidents) administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les 
dispositions du présent article seront punis d)une amende de 3750 euros et) en cas de 
récidive) d)une amende de 7500 euros.» 

10 «Art. 1850 
- Instituição e sua revogação 

1. As fundações podem ser instituídas por acto entre vivos ou por testamento) valen
do como aceitação dos bens a elas destinados) num caso ou noutro) o reconhecimento 
respectivo. 
2. O reconhecimento pode ser requerido pelo instituido'/; seus herdeiros ou executores tes
tamentários) ou ser oficiosamente promovido pela autoridade competente. 
3. A instituição por actos entre vivos deve constar de escritura pública e torna-se irrevogável 
logo que seja requerido o reconhecimento ou principie o respectivo processo oficioso. 
4. Aos herdeiros do instituidor não é permitido revogar a instituição) sem prejuízo do 
disposto acerca da sucessão legitimária. 
5. Ao acto de instituição da fundação) quantÚJ conste de escritura pública) bem como) em 
qualquer caso) aos estatutos e suas alterações) é aplicável o disposto na parte final do 
artigo 186°. 
Art. 186° -Acto de instituição e estatutos 
1. No acto de instituição deve o instituitÚJr indicar o fim da fundação e especificar os bens 
que lhe são destinados. 
2. No acto de instituição ou nos estatutos pode o instituitÚJr providenciar ainda sobre a 
sede) mganização e funcionamento da fundação) regular os termos da sua transforma
ção ou extinção e fixar o destino dos respectivos bens. 
Art. 187" - Estatutos lavrados por pessoa diversa do instituidor 
1. Na falta de estatutos lavrados pelo instituitÚJr ou na insuficiência deles) constando a 
instituição de testamento) é aos executores deste que compete elaborá-los ou completá-los. 
2. A elaboração total ou parcial dos estatutos incumbe à própria autoridade competente 
para o reconhecimento da fundação) quando o instituidor os não tenha ftito e a insti-
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o Código pátrio, como a maior parte da legislação comparada, 
evita definir fundação. Esse conceito, porém, está grandemente con

solidado no plano doutrinário, quer no estrangeiro - e isso tanto em 

países como a Alemanha, onde o instituto sempre teve tratamento 

tuição não conste de testamento, ou quando os executores testamentários os não lavrem 
dentro do ano posterior à abertura da sucessão. 
3. Na elaboração dos estatutos ter-se-á em conta, na medida do possível, a vontade real 
ou presumível do fondador. 
Art. 188" - Reconhecimento 
1. Não será reconhecida a fondação cujo fim não for considerado de interesse social pela 
entidade competente. 
2. Será igualmente negado o reconhecimento, quando os bens aftctados à fondação se 
mostrem insuficientes para a prossecução do fim visado e não haja fondadas expectativas 
de suprimento da insufici~ncia. 
3. Negado o reconhecimento por insufici~ncia do património, fica a instituição sem efti
to, se o instituidor for vivo; mas, se já houver falecido, serão os bens entregues a uma 
associação ou fondação de fins análogos, que a entidade competente designa'!; salvo dis
posição do instituidor em contrário. 
Art. 189" - Modificação dos estatutos 
Os estatutos da fondação podem a todo o tempo ser modificados pela autoridade com
petente para o reconhecimento, sob proposta da respectiva administração, contanto que 
não haja alteração essencial do fim da instituição e se não contrarie a vontade do 
fondador. 
Art. 190" - Transformação 
1. Ouvida a administração, e também o fondado'!; se for vivo, a entidade competente 
para o reconhecimento pode atribuir à fondação um fim diferente: 
a) Q;tando tiver sido inteiramente preenchido o fim para que foi instituída ou este se 
tiver tornado impossível; 
b) Quando o fim da instituição deixar de revestir interesse social; 
c) Quando o património se tornar insuficiente para a realização do fim previsto. 
2. O novo fim deve aproximar-se, no que for possível, do fim fixado pelo fondador. 
3. Não há lugar à mudança de fim, se o acto de instituição prescrever a extinção da 
fondação. 
Art. 1910 

- Encargo prejudicial aos fins da fondação 
1. Estando o património da fondação onerado com encargos cujo cumprimento impos
sibilite ou dificulte gravemente o preenchimento do fim institucional, pode a entidade 
competente para o reconhecimento, sob proposta da administração, suprimi'!; reduzir ou 
comutar esses encargos, ouvido o fundado'!; se for vivo. 
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legislativo primoroso, como em outros onde nem sequer era agasa

lhado normativamente, caso da França -, quer entre nós. 

A título de exemplificação, veja-se a palavra de Enneccerus: 
'~fundaçá<J é uma organizaçá<J para a realizaçá<J de determinados fins) 
reconhecida como sujeito de direito) que ná<J consiste em uma uniá<J de pes
soas. Na fundaçá<J ná<J é mister que haja um determinado círculo de pes
soas às quais favoreça a fundação (fundações para fins científicos gerais) 
hospitais sem determinaçá<J daqueles que têm direito a ser acolhidos). Mas 
ainda que exista este círculo de pessoas) não lhes corresponde administrar 
a fundação. A fundação ná<J tem membros) só destinatários. A fundação 

2. Se) porém) o encat;go tiver sido motivo essencial da instituição) pode a mesma entidade 
considerar o seu cumprimento como fim da fundação) ou incorporar a fundação noutra 
pessoa colectiva capaz de satisfazer o encat;go à custa do património incorporado) sem 
prejuízo dos seus próprios fins. 
Art. 192° - Causas de extinção 
1. As fundações extinguem-se: 
a) Pelo decurso do prazo) se tiverem sido constituídas temporariamente; 
b) Pela verificação de qualquer outra causa extintiva prevista no acto de instituição; 
c) Por decisão judicial que declare a sua insolv~ncia. 
2. As fundações podem ainda ser extintas pela entidade competente para o reconhe
cimento: 
a) Quando o seu fim se tenha esgotado ou se haja tornado impossível; 
b) Quando o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto de instituição; 
c) Quando o seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios ilícitos ou imorais; 
d) Quando a sua exist~ncia se torne contrária à ordem pública. 
Art. 193° - Declaração da extinção 
Quando ocorra alguma das causas extintivas previstas no nO 1 do artigo anteriO'l; a 
administração da fundação comunicará o facto à autoridade competente para o reco
nhecimento) a fim de esta declarar a extinção e tomar as provid~ncias que julgue conve
nientes para a liquidação do património. 
Art. 194° - Efeitos da extinção 
Extinta a fundação) na falta de provid~ncias especiais em contrário tomadas pela auto
ridade competente) é aplicável o disposto no artigo 184°." 
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se administra conforme a vontade do fundador, expressa no negócio 
fundacionalj ela é organizada heteronomicamente."ll 

Ou o conceito preciso de Lehmann: '~fundação é uma organiza
ção criada por declaração de vontade privada para a obtenção de um fim 
duradouro) dotada de personalidade Jurídica independente) e que não con
siste em uma aliança de pessoas) mas é dotada de meios patrimoniais para 
alcançar o fim estabelecido no negócio fundacional."12 

Doutra banda, a deftnição de J osserand: '~pessoas morais (. . .) que 
procedem ou podem proceder de uma vontade única) feita abstração de 
toda agrupação humana correspondente: se lhes dá o nome de fundações. 
A fundação supõe a afetação perpétua de um capital a uma obra deter
minada) como) por exemplo) um hospital) um sanatório. A obra assim 
criada goza de personalidade moral."13 

Aqui, Clóvis Beviláqua: "Fundação é uma universidade de bens 
pe:W'J!alizada) em atenção ao fim) que lhe dá unidade) ( .. .) é um 
patrimônio transfigurado pela idéia) que o põe a serviço de um fim deter
minado."14 

E, com outra abordagem, Washington de Barros Monteiro: '~ 
fundação é entidade cuja natureza não consiste na coletividade de seus 
membros) mas na disposição de certos bens (elemento predominante) em 
vista de determinados fins."15 

11 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp et Martin Wolff, Tratado de Derecho Civil) trad. 
para o espanhol por Blas Pérez Gbnzález e José Alguer, Parte Geral, I, 2a ed., Bar
celona, Bosch, 1953, 10 tomo, p. 430. 

12 Hheinrich Lehmann, Parte General, trad. José Maria Navas, Madri, Editorial Re
vista de Derecho Privado, 1956, vol. I, pp. 687/688. 

13 LDuis Josserand, Derecho Civil) trad. Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos 
Aires, EJEA, 1952, vol. I, tomo I, p. 178. 

14 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tiragem, ed. hist6ri
ca, Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d., p. 240. 

15 Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil) 35a ed., São Paulo, Sarai
va, 1997, 10 vol. (Parte Geral), p. 126. 
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E O arremate conceitual de Pontes de Miranda: "No suporte fático) 
de que sai a fundafáil) náil há pluralidade de pessoas) ainda quando o ato 
fundacional parta de pluralidade de pessoas)' pois esse ato coletivo) de pro
cedência plural) não projeta no futuro essas pessoas." 16 

O artigo que ora se comenta, portanto, sem se preocupar com a 

definição, estabelece o primeiro passo do iter que deve ser percorrido 
para a criação de uma fundação de direito privado. 17 

O dispositivo não inovou em nada, relativamente ao direito an

terior: o instituidor - o código não diz, mas podem ser instituidores, 

ressaltando-se também que não precisa ser ou não precisam ser pes

soas físicas, podem ser pessoas jurídicas ou um grupo constituído por 

pessoas físicas e jurídicas, porque nada disso a lei proíbe - tem de valer

se de escritura pública (fundação por ato de vivo) 18 ou testamento 

(fundação mortis causa) caso em que, evidentemente, o fundador terá 

de ser pessoa natural) para fazer uma dotação especial de beri~ livres 

(propriedades, sejam móveis, imóveis, semoventes, créditos, ações, 

títulos, direitos, dinheiro, tudo quanto tenha valor econômico), espe

cificando o fim a que se destinam e, se quiser, declarando a maneira 

pela qual devem ser administrados. 

Necessária, portanto, uma afetação patrimonial concreta, por es

critura pública ou testamento. Esse é o ato fundacional, o marco zero 

para a criação da fundação. De seus desdobramentos não se falará 

agora, pois estão previstos no dispositivo seguinte. 

16 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado) parte geral, 
Rio de Janeiro, Borsoi, 1954, tomo 1, p. 442. 

17 Sobre as fundaçóes de direito público já se falou, em comentário ao art. 41. 
18 Costuma-se dizer ato entre vivos (fá-lo, por exemplo, o art. 64 do C6digo, mais 

à frente) ou inter vivos) mas no caso de instituição de fundação, como se trata de 
ato jurídico unilateral, e não neg6cio, parece mais pr6pria a expressão ato de vivo, 
que Pontes de Miranda usa. 



518 Comentários ao Código Civil Brasileiro 

Cabe apenas dizer que o próprio instituidor pode elaborar as 
normas estatutárias e cuidar do registro da fundação (a quem, eviden
temente, aplica-se os arts. 45 e 46 do Código) - é a chamada forma 
direta de criação fundacional -, ou confiar tais tarefas a outrem - for

ma indireta. 
O Código de Processo Civil dispõe a respeito do procedimento 

judicial respectivo nos seus arts. 1.199 a 1.204.19 

Para encerrar este comentário, registre-se que o parágrafo único 
do art. 62 do Código, que se constituiu na única novidade do disposi-

19 "Art. 1.199. O instituidO'!; C/{) criar a fondação) elaborará o seu estatuto ou designará 
quemofaça. 
Art. 1.200. O interessado submeterá o estatuto C/{) órgão do Ministério Público) que 
verificará se foram observadas as bases da fondação e se os bens são suficientes C/{) fim a que 
ela se destina. 
Art. 1.201. Autuado o pedido) o órgão do Ministério Público) no prazo de 15 (quinze) 
dias) aprovará o estatuto) indicará as modificações que entender necessárias ou lhe 
denl!tJará a aprovação. 
§ 1° Nos dois últimos casos) pode o interessado) em petição motivada) requerer C/{) juiz o 
suprimento da aprovação. 
§ 2° O juiz) antes de suprir a aprovação) poderá mandar fazer no estatuto modificações 
a fim de adaptá-lo C/{) objetivo do instituidor. 
Art. 1.202. Incumbirá C/{) órgão do Ministério Público elaborar o estatuto e submetê-lo 
à aprovação do juiz: 
I - quando o instituidor não o fizer nem nomear quem o faça; 
II - quando a pessoa encarregada não cumprir o encargo no prazo assinado pelo 
instituidor ou) não havendo prazo) dentro em 6 (seis) meses. 
Art. 1.203. A alteração do estatuto ficará sujeita à aprovação do órgão do Ministério 
Público. Sendo-lhe denegada) observar-se-á o disposto no art. 1.201) §§ 1° e 2°. 
parágrafo único. Quando a reforma não houver sido deliberada por votação unânime) 
os administradores) C/{) submeterem C/{) órgão do Ministério Público o estatuto) pedirão 
que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 1.204. Qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público prmnoverá a extinção 
da fondação quando: 
I - se tornar ilícito o seu objeto; 
II - for impossível a sua manutenção; 
m - se vencer o prazo de sua existência. » 
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tivo em relação ao direito anterior, afigura-se, data maxima venia) 
desnecessário e até nocivo, ainda que bem intencionado,20 pois, ao li

mitar as fundações a fins religiosos, morais, culturais ou de assistên

cia, deixou de fora objetivos perfeitamente adequados a essa espécie 
de entes, como aqueles científicos, educacionais, esportivos, de pro

moção do meio ambiente e vários outros. 

O pior é que nem se pode desprezar o defeito, considerando a 

enumeração simplesmente exemplificativa, já que a redação do pará

grafo, pelo uso do advérbio somente) deixa claro que é taxativa. 

Felizmente, o Congresso já se apercebeu do equívoco e, pelo 
Projeto de Lei na 7.160, de 2002, da Câmara, do Dep. Ricardo Fiúza, 

por sinal o relator fmal do projeto do próprio Código, está prevista a 

revogação desse malsinado parágrafo. Enquanto isso, nada resta ao 

aplicador, senão conferir interpretação bastante extensiva aos fins cul
turais mencionados nessa norma, para abranger todas as demais fma

lidades que não foram citadas, sob pena de ficarem em situação irre

gular muitas entidades fundacionais de grande importância que se 

dedicam a objetivos que ali deixaram de ser contemplados. 

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 

igualou semelhante. 

20 Para Agostinho Alvim, comentando o dispositivo do então ainda projeto de C6-
digo Civil, o prop6sito da regra era evitar fundações com objetivos fúteis ou ca
prichosos (Comentários ao Código Civil) Rio de Janeiro, Editora Jurídica e Uni
versitária, 1968, p. 159). Outros autores consideram que a idéia busca afastar entes 
pretensamentes fundacionais que tenham intuito de lucro. 
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Direito anterior: Art. 25. Quando insuficientes para constituir a 

fundação, os bens doados serão convertidos em títulos da dívida pública, se 

outra coisa não dispuser o instituidor, até que, aumentados com os rendi

mentos ou novas dotações, perfaçam capital bastante. 

COMENTÁRIOS 

o dispositivo em pauta tem seu precedente no art. 25 do Có

digo revogado, mas em relação ao qual estabeleceu modificação im

portante. 
Poucas são, porém, as disposições semelhantes nos códigos es

trangeiros. De todo modo, há as regras dos nOS 2 e 3 do art. 1880 do 

Código português, já trasladado, e o art. 83 do código SUíçO.21 

A lei, com a presente disposição, impede o retorno de bens insu

ficientes para a constituição da fundação à pessoa do fundador (no caso 

de fundação por ato de vivo) ou a seus herdeiros (na hipótese de fun
dação mortis causa). Indica o comando normativo que esses bens - salvo 

disposição diversa do instituidor - sejam incorporados a outra funda

ção de finalidade igual ou similar. 

No Código pretérito era outra a solução que se apontava. Na in

suficiência dos bens, e ressalvada outra disposição do instituidor, os 

existentes eram convertidos em títulos da dívida pública até que, au

mentados com os rendimentos respectivos ou novas dotações, perfi-

21 ''Art. 83. 1. Ilacte de fondation indique les organes de celle-ci et le mod d 'administration. 
2. A défault d)indications suffisantesJ lJautorité de surveillance prend les mesures nécessaires. 
3. Lorsque la fondation ne peut üre organisé conformément à son butJ les biens sont 
remis par Fautorité de surveillanceJ si le fondateur ou une clause expresse de lJacte ne 
sy oppose) à une autre fondation dont le but est aussi pareil que possible à celui qui 
avait été prévu." 
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zessem capital bastante para que a almejada fundação fosse efetiva

mente criada. 

Para Clóvis Beviláqua a insuficiência de bens para a criação de 
um ente fundacional poderia ser resolvida de três modos: conside

rando-se nula a instituição, o que seria muito rigoroso e contrariaria 

os propósitos generosos do fundador; mandando que os bens indi
cados fossem entregues a uma instituição similar, modelo suíço (ago

ra seguido pelo Código de 2002), o que seria mais benigno, porém 

ainda não satisfatório, porquanto formalista e substitutivo da von
tade do instituidor; e o sistema adotado pelo Código de 1916, que 

para ele era uma espécie de fideicomisso,22 de transformação dos 

bens existentes em títulos da dívida pública para que rendessem e 
pudessem, posteriormente, suportar os objetivos fundacionais ori

ginários, somente passando a fundação similar se isso não viesse a 
ser possível. 23 

Apesar de engenhosa, a idéia não era prática. Quem administra

ria esse fundo? E se ele jamais viesse a se tornar bastante? Qual a 

natureza do ente que existiria nesse ínterim? Essas e outras questões 
levaram o legislador a abandonar a sistemática passada. A maneira 

atual se mostra mais consentânea com as exigências de eficácia e se

gurança das relações jurídicas. 

Art. 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, 

o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade, ou outro di-

22 Posição vivamente combatida por outros doutrinadores da época, como José Maria 
de Carvalho Santos (Código Civil Brasileiro Interpretado) 1P ed., voi. I, 
pp. 407/408). 

23 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tiragem, ed. históri
ca, Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d., p. 242. 
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reito real, sobre os bens dotados, e, se não o fIZer, serão registrados, 

em nome dela, por mandado judicial. 

Direito anterior: Sem correspondente no CCjl916. 

COMENTÁRIOS 

o dispositivo não corresponde a nenhum do Código de 1916. 
Tem a ver com o § 82 do BGB alemão, antes transcrito. Entre

tanto, diferentemente do sistema germânico, em que o instituidor pode 
revogar o ato fundacional em algumas hipóteses (§ 81,2, igualmente 
já trasladado; o mesmo se dá em outras legislações, como a italiana e 
a portuguesa, consoante também se viu), aqui isso não é possível. 

Já era assim na vigência do Código pretérito, como se depreende 
da vigorosa afirmação de Pontes de Miranda: "O direito civil brasileiro 
não admite revogação da declaração de vontade criativa da fundaçãoy quer 
pelo instituid01'j quer pelos herdeiros (alitery o direito civil alemão e o suíço). 
Se em testamentoy a declaração é declaração testamentária ey como taly 

revogável pelo testador."24 
Agora, a regra ficou ainda mais rígida, porque não é apenas a obri

gação de transferência da propriedade que se estabelece, mas uma ver
dadeira adjudicação que se impõe, diante de um direito real que pre
cisa ser consolidado nas mãos do ente que foi designado como seu 
titular, e que se exaure com o registro imobiliário decorrente de de
terminação judicial. 

24 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado) parte geral, 
Rio de Janeiro, Borsoi, 1954, tomo 1, p. 458. Evidentemente, a última parte do 
trecho citado, "Se em testamento, a declaração é ( ... ) revogável" refere-se a um 
testamento que foi feito, mas o testador, ainda em vida, resolveu modificar. Claro 
que, se o fundador morreu, deixando testamento no qual institui a fundação, a 
declaração não pode ser revogada, nem por ele, que está morto, nem por seus her
deiros, em face da proibição que o Código estabelece. 
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Por certo, porém, não se pode aplicar este dispositivo na hipóte

se prevista pelo artigo anterior (insuficiência de bens). 

Fora dessa exceção, porém, o Código tem o ato de constitui

ção da fundação como perfeito e acabado, motivo pelo qual é ne

cessário dar-lhe imediata e cabal eficácia, mesmo diante da inércia 

do fundador. 

Afattispecie estabelecida pelo presente artigo só se perfaz na hi

pótese de instituição de fundação por vivo, não sendo cogitável no caso 

de fundação mortis causa) uma vez que nesta não se pode pretender 

que o instituidor providencie transferência alguma de propriedade, que 

aliás já se dá pelo evento morte, diretamente. 

Por fim, diga-se que este dispositivo parece inaplicável às funda

ções instituídas pelo Poder Público, mesmo quando ele der ao ente 

estrutura de direito privado, já que não se concebe como possa ser o 

Estado obrigado a entregar patrimônio in natura) se seus bens são 

inalienáveis e impenhoráveis. Talvez o melhor tivesse sido o legisla

dor fazer uma ressalva. 

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), ° estatuto da fundação projetada, sub

metendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com 

recurso ao juiz. 

Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no praw as

sinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 180 (cento e 

oitenta) dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. 

Direito anterior: Art. 27. Aqueles a quem o instituidor cometer a 

aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de 

acordo com as suas bases (art. 24), os estatutos da fundação projetada, sub

metendo-os, em seguida, à aprovação da autoridade competente. 

Parágrafo único. Se esta lha denegar, supri-Ia-á o juiz competente no 

Estado, no Distrito Federal ou nos Territórios, com os recursos da lei. 
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COMENTÁRIOS 

A cabeça do dispositivo em comento corresponde ao caput e ao 

parágrafo único do art. 27 do Código antigo. Houve um melhoramento, 
no sentido de que, antes, faltava a sanção decorrente da não-elabora

ção do estatuto. Agora ficou claro que, diante dessa omissão, agirá o 

Ministério Público. O novo parágrafo único não tem correspondência 

na legislação anterior. 
No direito comparado, é similar ao fmal do § 83 do código ale

mão, em sua redação atual, mostrada em comentário a dispositivo 

anterior ao presente. 

A redação do dispositivo sob análise poderia ser melhor, pois dá 

a impressão de que o próprio instituidor não pode formular, ele pró

prio, o estatuto da fundação. E isso não é admissível, primeiro, por
que não há nada que o proíba de fazê-lo, antes pelo contrário, se é ele 

quem está tendo a idéia de criar a fundação, de dar-lhe um fim, e se de 

sua disponibilidade é que parte o patrimônio fundacional, nada mais 

justo do que conferir-lhe igualmente o direito de traçar as regras para 

o funcionamento e a administração do ente que está criando. 

Além disso, o Código de Processo Civil, pelo seu art. 1.199, já 

trasladado, permite-o expressamente, e esse dispositivo não foi revo

gado, porque o Código Civil de 2002 não estabeleceu nada a respeito. 
Então, como já dito, o instituidor pode fazer a criação da funda

ção pessoalmente, na forma direta, tanto quanto encarregar outras 
pessoas de tomar as providências a tanto necessárias, utilizando a 

denominada forma indireta. 

De modo que o texto ficaria melhor se fosse redigido mais ou 

menos assim: ''Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do 
patrimônioy em tendo ciência do enca1'lfoy formularão logoy de acordo com 
suas basesy o estatuto da fondação projetaday se já não o houver feito o 
fundador, submetendo-oy em seguiday à aprovação da autoridade compe
tentey com recurso ao juiz." 
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A autoridade competente de que fala o dispositivo é o órgão do 

Ministério Público encarregado legalmente de velar pela fundação. 25 

Se este recusar aprovar o estatuto - tenha sido este elaborado pelo 
fundador ou pelos encarregados de tal tarefa -, os interessados pode

rão ir à Justiça, buscar a aprovação pretendida. 

O parágrafo único traz uma novidade em relação ao dispositivo 

de 1916:26 é o estabelecimento de um prazo, que é de 180 dias, se outro 

não foi assinado pelo instituidor - sempre, é bom frisar, na hipótese 

de que este não tenha ele próprio feito o estatuto -, para que as re
gras estatutárias sejam formuladas. Ao ftm desse termo, não haven

do estatuto pronto, a incumbência de elaborá-lo passa ao órgão com

petente do Ministério Público. 

Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Esta

do onde situadas. 

§ 1° Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, ca

berá o encargo ao Ministério Público Federal. 

§ 2° Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá 

o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. 

Direito anterior: Art. 26. Velará pelas fundações o Ministério Pú

blico do Estado, onde situadas. 

§ 10 Se estenderem a atividade a mais de um Estado, caberá em cada 

um deles ao Ministério Público esse encargo. 

§ 2° Aplica-se ao Distrito Federal e aos Territórios não constituídos 

em Estados o aqui disposto quanto a estes. 

25 A esse assunto voltaremos mais aprofundadamente no comentário ao artigo se
guinte. 

26 Não há novidade, porém, em relação ao art. 1.202, lI, do Código de Processo 
Civil, já transcrito, que previa lapso temporal quase igual- 6 meses. Agora, há de 
se entender que prevalecem os 180 dias do novo C6digo Civil. 
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COMENTÁRIOS 

o artigo em epígrafe~ e seus §§, correspondem, com algumas mo
dificações, ao art. 26 e §§ respectivos, do Código de 1916. 

Trata da questão da supervisão das fundações pelo Ministério Pú
blico. 

Analisando o direito comparado, vê-se que essa espécie de ente 
sempre depende, em alguma medida, do beneplácito estatal. Alguns 
ordenamentos, como o alemão, exigem permissão do Estado para que 
possam funcionar (BGB, § 80, já trasladado). Em outros países - esse 
é o modelo que adotamos, e a respeito do qual o legislador de 2002 

não inovou -, não há necessidade da autorização, mas as fundações, 
em contrapartida, estão sujeitas à observação de um órgão público que 
vela para que não sejam desvirtuadas de suas finalidades. 

O código italiano, por exemplo, impõe às fundações um forte 
controle público. Seu art. 25 dispõe que a autoridade governativa exer
cita o controle e a vigilância sobre a administração das fundações: 
"Provê à nomeação e à substituição dos administradores ou representan
tesy quando as disposições do ato fondacional não sefam aplicáveis; anulay 

ouvidos os administradoresy deliberações contrárias à leiy ao ato fondacionaly 

à ordem pública ou aos bons costumes; pode dissolver a administração e 
nomear um comissário extraordinárioy sempre que os administradores da 
fondação não afam na conformidade do estatutoy dos obfetivos fondacionais 
ou da lei. Pode ainda a autoridade públicay na Itáliay segundo o art. 26 

do código peninsular, determinar a coordenação das atividades de várias 
fondações ou mesmo a unificação de suas administraçõesy respeitandoy quan
to possívely a vontade dos fondadores."27 

27 "Art. 25 - ControUo sulPamministrazione deU e fondazioni 
Ilautorità governativa esercita il controllo e la vigilanza suWamministrazwne delle 
fondazionij provvede alta nomina e alta sostituzione deglí amministratori o dei 
rappresentanti) quando le disposizioní contenute neWatto di fondazione non possono 
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Um pouco menos rigoroso, o código suíço, de que mais se apro
xima o modelo nacional, põe as fundações sob a supervisão do ente 
estatal (Confederação, Cantão, Comuna) para o qual sejam elas mais 
relevantes, por seus fms. A autoridade supervisora provê a que os bens 
das fundações sejam empregados conforme sua finalidade (art. 84). 
O poder público competente, por proposta da autoridade supervisora, 
pode ainda, ouvida a administração fundacional, modificar a organi
zação da fundação, se isso for absolutamente necessário à conserva
ção de seus bens ou à manutenção do objetivo visado por seu funda
dor (art. 85), ou, pelo mesmo processo, alterar o próprio escopo do 
ente, se as características e a natureza do fim primitivo variaram a 
ponto de a fundação haver manifestamente cessado de responder às 
intenções originais; da mesma forma, podem ser atingidos os encar
gos ou condições impostos originalmente pelo instituidor aos bens 
fundacionais (art. 86). As fundações de caráter familiar ou eclesiásti
co não se submetem à autoridade supervisora, ficando as questões 
puramente privadas sujeitas a decisão judicial (art. 87).28 

attuarsi; annulla) sentiti gli amministratori) con provvedimento definitivo) le 
de/iberazioni contrarie a norme imperative) aWatto di fondazione) aWordine pubblico o 
aI buon costume; pua sciogliere Famministrazione e nominare un commissario 
straordinario) qualora gli amministratori non agiscano in conformità de/lo statuto e 
dello scopo della fondazione o della legge. 
IJannullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona 
fede in base ad atticompiuti in esecuzione della de/iberazione medesima (1445) 2377). 
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono 
essere autorizzate daWautorità governativa e sono esercitate daI commissario 
straordinario) dai liquidatori o dai nuovi amministratori. 
Art. 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione 
IJautorità governativa pua disporre il coordinamento de/la attività di piu fondazioni 
ovvero l)unificazione della loro amministrazione) rispettando) per quanto e possibile) la 
volontà deI fondatore." 

28 "Art. 84. 1. Les fondations sontplacées sous lasurveillance de la corporation publique 
(Confédération) canton) commune) dont elles releventpar leur but. 
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Aqui, O órgão legitimado a velar pelas fundações, impedindo seu 
desvirtuamento, é o Ministério Público, conforme previsão do artigo 

sob comentário. Tal função se insere dentre aquelas previstas consti

tucionalmente ao Parquet nos termos da disposição residual contida 

no inciso IX do art. 129 da Carta Magna.29 

2. IJautorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés 
conformément à leur destination. 
Art. 85. IJautorité cantonale compétente ou) si la fondation relCve de la Confédération) 
le Conseil fédéral [actuellement «le dép. compétent du CP» (art. 47 de la LP du 21 mars 
1997 sur Forganisation dugouvernement et de Fadministration - RS 172.010). Le 
recours de droit administratif au TP est recevable contre les décisions du dép. et contre 
celles des autorités cantonales desurveillance (art. 97 ets. OJ -RS 173.110).] peut, sur 
la proposition de Fautorité de surveillance et apres avoir entendu le pouvoir supérieur de 
la fondation) modifier Forganisation de celle-ci) lorsque cette mesure est absolument 
nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur. 
Art. 86. 1 IJautorité cantonale compétente ou) si la fondation relCve de la Confédération) 
le Conseil fédéral [25 Actuellement «le dép. compétent du CP» (art. 47 de la LP du 21 
mars 1997 sur i>organisation du gouvernement et de l'administration - RS 172. 010). 
Le recours de droit administratif au TF est recevable contre les décisions du dép. et contre 
celles des autoritéscantonales de surveillance (art. 97 et s. O J - RS 173.11 O).] peut) sur 
la proposition de l)autorité de surveillance et apres avoir entendu le pouvoir supérieur de 
la fondation) modifier le but de celle-ci) lorsque le caractere ou la portée du but primitif 
a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du 
fondateur. 
2. Peuvent ftre supprimées ou modifiées de la mfme maniere et dans les mfmes circonstances 
les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. 
Art. 87. l. Sous ré serve des regles du droitpublic) les fondations de famille et les fondations 
ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l)autorité de surveillance. 
2. Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge." 

2 9 ''Art. 129. São fUnções institucionais do Ministério Público; 

IX - exercer outras fUnções quee lhe forem conferidas) desde que compatíveis com sua 
finalidade) sent:lo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entida
despúblicas." 
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Mas a estrutura do nosso Ministério Público é federativa: há o 

Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos dos Estados e o 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (os Municípios, 

como se sabe, não possuem Ministério Público). Qual ou quais deles 

terão essa função de velar pelas fundações ~ 
No caput, o art. 66 do Código diz que essa competência é do Mi

nistério Público do Estado onde a fundação estiver situada. No § l°, 

esclarece que, se funcionar no Distrito Federal ou em Território, é do 
Ministério Público Federal- aí alterou o direito anterior -, e no § 2°, 

acrescenta que, se estender sua atividade por mais de um Estado, será, 

em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. 

Esse dispositivo sofreu alterações em sua tramitação. Inicialmen

te, pretendeu-se que o Ministério Público Federal fosse o competente 

sempre que a fundação funcionasse no Distrito Federal ou em Ter
ritório, ou se estendesse sua atuação além dos limites de um Esta

do. 30 No Senado, por proposta do então Senador Fernando Henrique 
Cardoso (emenda nO 12, acolhida com alterações redacionais pelo 

relator, Senador Josaphat Marinho) limitou-se a supervisão do MPF 

às fundações situadas no Distrito Federal ou em Território, voltan

do-se à regra do texto de 1916 quanto às fundações atuantes em 

vários Estados.31 

30 O texto do projeto que saiu da Câmara era: 
''Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério PúbIco do Estado, onde situadas. 
Parágrafo único. Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Terrritório, ou, ainda, se 
estenderem a sua atividade a mais de um Estado, caberá ao Ministério Público Federal 
esse encar,go." 
(BRASIL, O Projeto de Código Civil no Senado Federal, Senado Federal, Brasília, 
1998, voI. 1, p. 17). 

31 BRASIL, O Projeto de Código Civil no Senado Federal, Senado Federal, Brasília, 
1998, voI. 1, pp. 159/160,314, 328 e 330. 
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Não há dúvida de que a adoção da solução tradicional, que pas

sou a constituir o § 2° do art. 66, foi um avanço. Como ponderara o 

Senador Fernando Henrique na justificação de sua emenda, além das 

dificuldades que teria o MPF em fiscalizar fundações situadas em 

rincões do interior do território nacional nos quais não tem a mesma 

estrutura que os MPEs, haveria ainda a facilitação de burlas e proble

mas de competência: "Na Comarca de Mossoró move o representante do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ação de prestação 

de contas contra os administradores de fundação que ali mantenha um 
asilo? Basta que esses mesmos administradores montem um segundo asilo) 

em Russas no Ceará) para assim esvanecer a atribuição dos Ministérios 

Públicos de ambos os Estados) ficando a Fundação sob a teórica tutela do 
Ministério Público Federal. 

Inversamente) quando o Ministério Público Federal viesse a apurar 

irregularidades na administração de Fundação que tenha atividade em 

dois Estados) bastaria que os ímprobos administradores desativassem os 
órgãos da Fundação em um dos Estados para tornarem ilegítima a atua

ção do Ministério Público Federal. E até que o Ministério Público Estadu
al pudesse firmar sua convicção a respeito da matéria) precioso tempo teria 

decorrido) talvez o suficiente para a completa dilapidação do patrimônio 

da Fundação. 

... o ProJeto suscitará intrigante questão processual) e mesmo consti

tucional. O Ministério Público da União somente fonciona perante Juízes 

e tribunais federais. Por outro lado) as causas de competência da justiça 
Federal são delimitadas no texto constitucional (artigo 125 da Constitui

ção)) ali não figurando as causas referentes a fondações que estendam suas 

atividades a mais de um Estado. Perante qual juízo) pois) ( .. .) passam a 
correr as ações referentes a tais fondações? Perante a justiça Estadual) sem 
que o Ministério Público Federal possa nela foncionar? Perante a justiça 
Federal) em desacordo com a regra constitucional que dá a competência 

dessa justiça? E se a fondação) que tenha causa pendente perante a justi-
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ça Estadual~ passa a atuar em mais de um Estado? Desloca-se~ nesse caso~ 
a competência para o foro ftderal?"32 

Todavia, da leitura desse parecer vê-se que, embora houvesse 
muito boa intenção na abordagem, algumas questões técnicas não 
foram devidamente consideradas. A incidência do art. 87 do Código 
de Processo Civil,33 por exemplo, já em vigor nessa época, resolveria 
praticamente todas as questões competenciais então levantadas. 

Doutra banda, percebe-se claramente - e esse é o ponto mais im
portante - uma confusão entre as expressões Ministério Público Fe
deral e Ministério Público da União (observe-se que elas são usadas 
como se fossem perfeitamente sinônimas), talvez decorrente de não 
ter a Constituição de 1967/1969, vigente ao tempo do parecer em foco, 
procedido a uma clara diferenciação entre os dois, que a Carta de 1988 
felizmente fez. 

Como se sabe, o Ministério Público da União é termo genérico 
referente à instituição que compreende, em seus ramos específicos, 
entre outros, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (Constituição, art. 128, I, a e d). 34 

Conseqüentemente, aceita a idéia-base da emenda Fernando 
Henrique, de que não se deveria cometer a fiscalização das fundações 

32 BRASIL, O Projeto de Código Civil no Senado Federal, Senado Federal, Brasília, 
1998, voI. 1, pp. 159/160. 

33 ''Art. 87. Determina-se a compeMncia no momento em que a ação é proposta. São 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente) salvo 
quando suprimirem o ó1l!ão judiciário ou alterarem a compeMncia em razão da maté
ria ou da hierarquia." 

34 ''Art. 128. O Ministério Público abrange: 
I - o Ministério Público da União) que compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
II - os Ministérios Públicos do Estados." 
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espalhadas por mais de um Estado ao Ministério Público Federal, o 
equívoco que data venia se perpetuou foi considerar que este deveria 
restringir-se à fiscalização das fundações sitas no Distrito Federal ou 
em Territórios, quando na verdade outro ramo do Ministério Público 
da União deveria fazê-lo: o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios. 

Da forma como se acha redigido o atual texto do Código Civil, 
porém, o MPDFT ficou afastado de suas atribuições, em clara viola

ção ao espírito da Constituição ao organizar o Ministério Público da 
forma que o fez, exigindo, por sinal, para alteração de sua estrutura, 
lei complementar (art. 128, § 5°), o que carreia a pecha de 
inconstitucional ao § lOdo dispositivo em análise.35 

Enquanto não se resolve tal problema, é preciso corrigir 
exegeticamente o equívoco do § 1°, e - mesmo que a alguém pareça 
que tal interpretação é contra legem - entender que onde ali se falou 
em Ministério Público Federal) quis-se dizer Ministério Público da 
União) e como o ramo deste que, a teor da Constituição e da LOMPU, 
cuida do Distrito Federal e dos Territórios é o MPDFT, considerar que 
foi a este que o legislador do Código quis se referir. Essa providência, 
longe de agredir a lei, atende aos fins desta, e a harmoniza com o sis
tema constitucional e institucional já em vigor. 

O engano em pauta já atraiu a atenção do mundo jurídico, e o 
próprio relator final do projeto que veio a se transformar no novo 

35 Tramita no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade nesse 
sentido. Trata-se da ADln nO 2.794-8, rel. o Min. Sepúlveda Pertence, com pedi
do de liminar, movida pela CONAMP - Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público. Até a data em que foram escritas estas linhas, sequer a provi
dência in limine havia sido julgada, mas já havia parecer da Procuradoria-Geral da 
República pela procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade do dis
positivo questionado, tudo consoante informação no sítio do STF na internet 
(http://www.stf.gov.br). 
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Código, O Deputado Ricardo Fiúza, já se preocupou em corrigi-lo. No 
seu Projeto de Lei na 6.960, de 2002, não da melhor maneira, pois 

embora resolvesse o problema tocante ao Distrito Federal, não o fa
zia em relação aos Territórios.36 Agora, porém, no Projeto na 7.312, 

também de 2002, a questão parece equacionada, pois se prevê o se

guinte texto: ''Art. 66 .... 

§ la Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá 

esse encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

§ 2° Se estenderem a atividade a mais de um Estado) caberá o encar
go) em cada um deles) ao respectivo Ministério Público." 

Em verdade, esse novo § 20 ainda não é o ideal, pois só con

templa a situação em que a atividade fundacional se estenda por mais 
de um Estado, deixando de fora as hipóteses em que ela se espalhe 

por um ou mais Estados e o Distrito Federal, um ou mais Estados 

e um ou mais Territórios, ou ao Distrito Federal e a um ou mais 

Territórios. Isso para não falar do caso em que abarque o Distrito 

Federal e um ou mais Territórios, quando evidentemente deverá se 
aplicar o § la. 

Por tudo isso, talvez a melhor redação para o dispositivo inteiro 

fosse algo como: ''Art. 66. O Ministério Público dos Estados) e o do Dis
trito Federal e Territórios) quando for o caso) velarão pelas fundações que se 
situem em seu âmbito) cabendo a cada um o encat;go de velar pelos ót;gãos) 
estabelecimentos ou parcela de atividades fundacionais localizadas em sua 
área) no caso de fundações que estendam sua atuação por mais de uma 
das mencionadas unidades federàdas." 

36 A redação ali proposta era: 
''Art. 66 .... 
§ 10 Se funcionarem em Território) caberá o enca'flJo ao Ministério Público Federal. 
§ 20 Se estenderem a atividade por mais de um Estado) ou se funcionarem no Distrito 
Federal) caberá o encargo) em cada um deles) ao respectivo Ministério Público." 
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José Eduardo Sabo Paes, escrevendo ao tempo do Código de 
1916, trata da atividade ministerial de velamento pelas fundações: "Essa 
atitude de velamento ( .. .) significa exercer toda atividade fiscalizadora a 
fim de verificar se realizam os seus órgãos dirigentes proveitosa adminis
tração da fundação) de modo a alcançar e atender as finalidades visadas 
pelo instituidor e constantes do seu estatuto. Caso a fundação situe-se em 
apenas um Estado ou no Distrito Federal) portanto instituída e exercendo 
suas atividades e finalidades estatutárias nesse âmbito territorial deter
minado) ela será velada pelo ót;gão do Ministério Público local) i. é.) Pro
motor ou Procurador de Justiça Curador de Fundações responsável pela 
aprovação do estatuto) de suas alterações) do exame de suas contas) enfim) 
de todos aqueles atos compreendidos na expressão velar (caput e § 2° do 
art. 26 da CC). Caso a fundação estenda sua atividade a mais de um 
Estado ou ao Distrito Federal ou) se situada no Distrito Federal) estenda 
sua atividade a outro ou a outros Estados da Federação) estabelece o Códi
go Civil no seu § 1° que (caberá em cada um deles ao Ministério Público 
esse encat;go). Portanto) cada um dos Promotores de Justiça) Procuradores 
de Justiça e Curadores de fundações com atribuições de velamento terá o 
encargo de acompanhar os trabalhos da fundação de outro Estado ou do 
Distrito Federal que esteJa atuando em sua circunscrição. No entanto) al
gumas observações se fazem pertinentes. Primeiro) há que se perquirir de 
que forma essas atividades são estendidas a outro ente federativo. Se de 
forma eventual) sem a existência sequer de umafilial ou representação cum
prindo eventualmente algum contrato ou aJuste) ou) ao contrário) se de 
forma permanente) com escritório) filial) empregados com atividades 
dirigidas e contínuas. No primeiro caso) de trabalhos eventuais) e não 
obstante haver o poder-dever do Ministério Público de velar pela entida
de) entende-se que cabe ao Ministério Público do Estado em que ela está 
situada (registrada e em funcionamento) a atribuição de por ela velar; 
exigindo suas contas. É certo que a fundação) mesmo que esporadicamen
te) só poderá atuar em local diverso de sua sede caso suas finalidades e o 
estatuto assim permitam e esteJa em regular funcionamento (comprovado 
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por atestado do Ministério Público). No segundo caso) daquelas fun

dações de âmbito interestadual ou nacional que) estatutariamente e 

de acordo com suas finalidades ou para atender· aos seus beneficidrios) 

ou para dar consecução às suas finalidades) atuam de forma permanente 

com escritórios) estabelecimentos ou filiais) faz-se necessdrio o acom

panhamento do representante do Ministério Público ao qual estão 

sendo as referidas atividades estendidas. Para tanto) e em atenção ao 

§ 1° do art. 26 do Código Civil) cabem inicialmente ao órgão do Mi

nistério Público) mediante prévia andlise da documentação pertinen

te) escritura de constituição da fundação) última versão do estatuto 

registrado em cartório) ata que autorizou a abertura da filial ou do 

estabelecimento) ata de eleição da atual Diretoria e endereço da sede) 

e) se houver, das demais unidades da fundação) permitir a instalação 

da representação da fundação no seu Estado ou no Distrito Federal(se 

for ocaso) e autorizar o registro da deliberação que decidiu pela aber

tura do escritório) bem como do registro do estatuto e da ata relativa 

à eleição ou à escolha do(s) representante(s) legal(is) da fundação. 

Após a apresentação/requisição da documentação) do seu exame e da 

autorização de seu registro) a fundação deverd ser velada e fiscalizada 

extrajudicialmente e) se for o caso Judicialmente por meio do encami

nhamento da prestação de contas) de sua filial ou de seu escritório ou 

de suas ações em seu estabelecimento) ao órgão do Ministério Público) 

com a mesma plenitude daquelas realizadas no local onde a fundação 

se situa ou foi registrada) mesmo porque não fez o legislador civilista 

qualquer diferenciação entre o caput e os pardgrafos do art. 26."37 
Resta, porém, ainda algo a dizer sobre o tema. 

37 José Eduardo Sabo Paes, O Ministério Público e o velamento às fundações que esten
dam suas atividades a mais de um estado ou ao Distrito Federal) em Âmbito Jurídico, 
mar.j2001, no sítio http://www.ambito-juridico.com.br/aj/cron01l3.htm. 
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Independente do melhoramento redacional ou não do art. 66 do 
Código, como fica a situação do Ministério Público Federal, diante de 
fundações públicas, ou mesmo fundações privadas que tenham sido 
instituídas ou sejam mantidas pela União ou qualquer outro ente fe

deral abrangível pelo art. 109, I, da Constituição,38 ou que destes re

cebam verbas39 para seu custeio ou perquirição de seus frns? 
Estará o MPF, na redação vigente, adstrito a fiscalizar aquelas que 

funcionem no Distrito Federal ou em Território, ou, aperfeiçoado o 
texto, inteiramente afastado dessa atividade? 

Nesse caso, como fica o disposto no art. 6°, XVII, by da já refe
rida Lei Orgânica do Ministério Público da União, que atribui ao MPF 
competência para promover as ações cabíveis a fim de declarar a nu
lidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da 
União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas 
pelo Poder Público Federaly ou com repercussão direta ou indireta em 
suas finanças?40 

Sob pena de entender que a regra do Código Civil conflita com 
essa da LOMPU - hipótese em que a última, por seu mais elevado 
status legal, e pela especialidade de sua dicção há de prevalecer -, é 
necessário interpretá -las de modo a harmonizar-lhes o conteúdo, e 
assim evitar esse aparente conflito de normas.41 

38 De modo a carrear interesse, e portanto competência federal para o caso. 
39 Nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei de Improbidade, "subvenção) beneficio ou incen

tivo)ftscalou creditício e participação do órgão (rectius, ente) público" 
40 Além desse dispositivo, no mesmo diploma complementar há o art. 6°, VII, b, e 

xrY,!, que permitem ao Parquet Federal a promoção das medidas cabíveis para 
que possa mesmo fiscalizar a probidade da aplicação de recursos, v.g., em entes 
fundacionais, mesmo privados, ligados a entes públicos, como é o caso freqüente 
das fundações de apoio a universidades (autárquicas ou fundacionais) federais, 
que gerenciam recursos destas. 

41 Na verdade, o referido dispositivo da Lei Orgânica do Parquet da União apenas 
reflete as atribuições (previstas por um conjunto de outras estatuições, constituci-
0nais e legais) do Ministério Público Federal em proteger e defender o patrimônio 
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De um lado, o Código Civil quer que o Ministério Público de 
cada unidade federada vele pelas fundações que lhe digam respeito; 
de outro, a LOMPU (e a própria Constituição, interpretada em con
junto com esta), querem que o Ministério Público Federal possa fis
calizar as fundações federais e outras onde haja a presença de recur
sos federais. 

Como muito bem coloca Alexandre Gavronski, a atuação do Mi
nistério Público Federal na fiscalização das fundações não se confun
de com o velamento delas. As funções ordinárias de velamento (aná
lise dos balancetes, das alterações estatutárias e do cumprimento das 
finalidades para as quais as fundações foram instituídas) continuam 

sob a responsabilidade dos Ministérios Públicos dos Estados (e, en
tenda-se, do Distrito Federal e Territórios, se for o caso). A atribui
ção do MPF em relação às fundações não tem a abrangência do 
velamento, vale dizer, de amplo acompanhamento das atividades da 
entidade para garantir a fiel observância de seus estatutos. Nesses ca
sos, em que atua o Ministério Público dos Estados ou do Distrito 
Federal e Territórios, pode caber, inclusive, fiscalização sobre os con
tratos da fundação com entes públicos de outras esferas que não a 
federal, como os municípios, ou mesmo com empresas privadas. A 
atribuição do Parquet Federal, menos abrangente, se justifica em ra
zão e na medida da relação entre as fundações e os entes federais.42 

da União e das demais entidades federais, o que evidentemente tem de incluir 
fundações em que parcela desse patrimônio tenha sido ou seja invertida. 

42 No sentido do texto, embora direcionando as afirmações especificamente às fun
dações de apoio às Instituições Federais de Ensino Superior, Alexandre Gavronski, 
A Atuação do Ministério Público Federal na Fiscalização das Fundações de Apoio das 
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES. Cabimento e Alcance) palestra profe
rida em seminário das Fundações de Apoio às Instituições Federais de Ensino, na 
UnB - Universidade de Brasília, em novembro de 2002, inédito. 
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o Ministério Público Federal, por conseguinte, nada obstante o 
art. 66 do Código Civil, estará sempre habilitado, não a velar pelas 
fundações, mas a fiscalizá-las, e a tomar as medidas extrajudiciais e 
judiciais que se fizerem necessárias em atenção aos interesses, direi

tos e ao patrimônio da União e suas entidades, ou aos valores que a 
Constituição, a LOMPU e outras leis lhe indiquem defender e preser
var, v.g., ajuizando ações civis públicas, ações de improbidade contra 

dirigentes fundacionais que se enquadrarem nas disposições legais 
pertinentes etc. 

Poderá haver, em algum momento, atribuições que se comple

tam ou mesmo se sobrepõem entre os dois níveis do Ministério Pú
blico nesse trabalho de velamento, de um lado, e fiscalização, de ou
tro. Não há, porém, como traçar abstratamente, em previsão genérica 
para todas as hipóteses possíveis, os lindes que separam uma coisa da 
outra. O caso concreto dirá. 

Pode-se ousar afirmar, somente, que, se o Parquet responsável 

pelo velamento de uma fundação sujeita à fiscalização por outro ramo 

do Órgão Ministerial encontrar irregularidades - v.g., improbidade, 
crime etc. - que exijam providências além daquelas Ínsitas às ativida

des de velar pelo ente fundacional, deverá remeter o caso ao respon
sável pela atividade fiscalizadora, a quem caberá tomar as medidas 
desbordantes do mero velamento, embora possa ser imaginável, em 

alguma situação, uma atuação conjunta. 

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; 

11 - não contrarie ou desvirtue o fim desta; 

111 - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso 

este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do inte

ressado. 
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Direito anterior: Art. 28. Para se poder alterar os estatutos da 

fundação é mister: 

I - Que a reforma seja deliberada pela maioria absoluta dos compe

tentes para gerir e representar a fundação; 

II - Que não contrarie o fim desta; 

III - Que seja aprovada pela autoridade competente. 

COMENTÁRIOS 
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O dispositivo, caput e respectivos incisos, tem seu precedente no 

art. 28 e incisos correspondentes, do Código de 1916. 

As únicas alterações foram de caráter redacional, e a que reside 

do inciso III, francamente, não foi das mais felizes. Seria preferível 

que ali se lesse algo como "seja aprovada pelo órgão do Ministério 

Público, ou, diante da denegação deste, suprida pelo Juiz, a requeri
mento do interessado." 

No direito comparado, já se viu, em dispositivos anteriormente 

trasladados, que: 

a) o código alemão regula a alteração dos estatutos fundacionais 
em seu § 87, condicionando-a à inviabilidade dos objetivos originá

rios ou ao comprometimento do bem comum, e mandando que sem

pre seja ouvida a direção da fundação. Nesse caso, deve-se buscar a 

preservação da intenção do instituidor e, especialmente, atentar para 

que as rendas do patrimônio da fundação sejam mantidas, quanto 

possível, no mesmo círculo de pessoas a quem deveriam antes caber; 

b) o italiano, em seu art. 16, também fere o tema, ao dizer que 
as modificações do ato constitutivo e do estatuto da fundação devem 

ser aprovados pela autoridade governativa; 
c) o português trata da modificação dos estatutos e da transfor

mação dos fins da fundação, respectivamente, nos arts. 189° e 190°; 
d) o suíço, em seus arts. 85 e 86, permite a modificação da estru

tura e dos frns da fundação inclusive por iniciativa do órgão de controle. 
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Entre nós, parece claro que a alteração das normas estatutárias 
nas fundações não deve ser realizada sempre que assim se deseje, 
mas apenas quando houver necessidade de adaptar os fins original
mente previstos a novas circunstâncias jurídicas, sociais, culturais, 
políticas, econômicas - numa palavra, a novas conjunturas que o 
exigirem - ou aperfeiçoar a estrutura e as regras fundacionais para 
que a entidade possa melhormente funcionar e mais eficazmente 
atingir seus objetivos. 

As mudanças devem ser aprovadas por dois terços - a norma 
nova é mais rigorosa do que a do Código de 1916, que só exigia mai
oria absoluta, isto é, mais da metade - dos integrantes do órgão com
petente para gerir e representar a fundação. Esse órgão pode ser 
unipessoal, depende do estatuto. Em tal caso, não se cogitará de qual
quer maioria. O órgão deverá aprovar as modificações e ponto. 

Não devem as alterações contrariar ou desvirtuar os fins da 
fundação. Essa situação, porém, deve ser observada com largueza, 
com cuidado, porque uma visão muito estreita dos objetivos origi
nais da fundação pode torná-los impossíveis, incabíveis, desneces
sários, e levar inexoravelmente à extinção do ente, nos termos do 

artigo seguinte. 
É preciso considerar os objetivos fundacionais numa perspectiva 

histórico-evolutiva. 
Finalmente, as modificações devem ser apresentadas ao órgão 

competente do Ministério Público, que vela pela fundação, para que 
as aprove. Aprovadas, serão devidamente registradas, na forma legal. 
Recusadas pelo Parquet, poderão ser aprovadas pelo Juiz competen
te, provocado por quem de direito, nos termos do procedimento esta
belecido nos arts. 1.200 a 1.204 do Código de Processo Civil, já tras
ladados no comentário ao artigo precedente do Código Civil. 

Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por vo

tação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o 
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estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciên

cia à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 (dez) dias. 

Direito anterior: Art. 29. A minoria vencida na modificação dos 

estatutos poderá, dentro de 1 (um) ano, promover-lhe a nulidade, recor

rendo ao juiz competente, salvo o direito de terceiros. 

COMENTÁRIOS 
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o art. 68 é, em verdade, como que uma complementação do 

anterior. No Código de 1916, o art. 29 previa que a minoria poderia, 

dentro de um ano, impugnar a decisão majoritária de alteração nos 

estatutos fundacionais, recorrendo ao juiz competente, ressalvado o 

direito de terceiros. Agora, o tratamento mudou. Sempre que não 

houver unanimidade nessa espécie de decisão, os majoritários, ao 

submeterem a proposta de modificação ao Ministério Público, reque

rem que a minoria seja cientificada, para que possa fazer a impugnação 

que quiser, mas em dez dias. 

Em outras palavras, o prazo para impugnação da minoria foi 

muitQ reduzido, mas ela, em contrapartida, ganhou o direito de ser 

notificada. 

Não houve, porém, novidade, porque a maior parte dos civilistas 

admitia que a regra anterior havia sido revogada pelo já referido e 

transcrito art. 1.203, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

redigido como o novo art. 68 do Código Civil. 

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. 
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Direito anterior: Art. 30. Verificado ser nociva, ou impossível, a 

mantença de uma fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o 

patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou nos esta

tutos, será incorporado em outras fundações, que se proponham a fIns iguais 

ou semelhantes. 

Parágrafo único. Essa verificação poderá ser promovida judicialmente 

pela minoria de que trata o art. 29, ou pelo Ministério Público. 

COMENTÁRIOS 

O dispositivo em análise é bem semelhante ao do art. 30 e seu 

parágrafo único, do Código pretérito, com modificações meramente 
redacionais. 

Várias codificações estrangeiras cuidam da extinção das funda

ções e da destinação do respectivo patrimônio, como se viu nos já tras

ladados § 80 do BGB alemão, e os arts. 28, primeira parte, do código 

italiano, 191°, 2, e 192° a 194° do código português. 

Aqui, são causas da extinção das fundações, primeiramente, a ve

rificação da ilicitude, impossibilidade ou inutilidade de seus fms. 

Podem os objetivos de um ente fundacional se tornarem ilícitos 

a qualquer momento que entre em vigor uma nova lei que com eles 

conflite. Também é possível que essas finalidades venham a se tornar 

impossíveis ou até inúteis (o Código de 1916 não previa este último 

caso), por algum acontecimento de fato ou de direito nesse sentido. 
Imagine-se uma fundação que objetive erradicar o analfabetismo de 

adultos num dado Município, se esse flagelo desaparecer por obra 

dedicada de algum bom Prefeito. 

O Código revogado previa a possibilidade de se extinguir a fun

dação em decorrência de haverem-se tornados nocivos seus fins. A 

redação atual não mais prevê essa hipótese, talvez por assumir que 
todo fim nocivo é ilegal. Mas ainda que se suponha possível uma fim
dação com objetivos que se tornem nocivos, mesmo que não ilegais, 
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sempre estará sujeita à extinção, decorrente de pleito judicial de qual

quer prejudicado, ou do Parquet, em defesa da sociedade. 

O artigo em foco prevê ainda a extinção da fundação pelo trans
curso do prazo previsto para sua existência. 

Quem pode promover a extinção é o Ministério Público ou qual

quer interessado. 

O patrimônio da fundação extinta será, salvo disposição contrá

ria do ato constitutivo ou do estatuto, incorporado ao de outra fun

dação com objetivos iguais ou semelhantes, conforme designação 
judicial. 

Evidentemente que essa incorporação só poderá ser feita após 

liquidação, na qual devem se observar, mutatis mutandis) os critérios 

do art. 61, específico em relação às associações, em apreço à analo

gia, inclusive no que' tange ao pagamento prévio das dívidas com os 

credores porventura existentes. 

Pelo mesmo motivo, e da mesma forma, se o juiz competente 

não encontrar outra fundação semelhante, à qual considere razoável 
incorporar o patrimônio da fundação extinta, deverá, seguindo os 

parâmetros do § 2° do art. 61 antes mencionado, destiná-lo ao Muni

cípio, ao Estado, Distrito Federal ou União, nessa ordem. 





TÍTULO III 
DO DOMICÍLIO 

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela es

tabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

Direito anterior: Art. 31. O domicílio civil da pessoa natural é o 

lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

COMENTÁRIOS 

O artigo em epígrafe equivale ao 31 do Código de 1916. Supri

miu-se, apenas, o adjetivo civil) que no texto anterior qualificava o 

substantivo domicílio. 1 

A propósito, na legislação comparada, há fartas disposições. 

O código alemão, em seu § 7°, regula o domicílio (l%hnsitz), sem 

defini-lo. Declara simplesmente que quem reside permanentemente 

num dado lugar, ali estabelece seu domicílio; que este pode existir, ao 

mesmo tempo, em vários lugares; e que ele pode ser suprimido, se 

for suprimida a residência com a vontade de abandoná-Ia. 2 

1 A existência de outras formas de domicílio, além do civil, como o eleitoral, o tri
butário etc., não interessa imediatamente ao Direito Civil, de modo que este não 
precisa estar qualificando a modalidade de que cuida. 

2 "§ 7 - Wohnsitz; BegIÜndung und Aufhebung 
(1) VJ:ir sich an einem Drte stdndig niederldsst, begründet an diesem Drte seinen 
Wóhnsitz. 
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Já O código argentino define, como domicílio real das pessoas o 
lugar onde estabelecem de modo principal sua residência e seus ne
gócios, e como domicílio de origemy o do pai, no dia do nascimento de 
seus filhos. 3 

O código espanhol, a seu turno, na primeira parte de seu art. 40, 
defme como domicílio para fms civis das pessoas naturais o lugar de 
sua residência habitual e, conforme o caso, aquele que determine a Lei 
de Processo Civil. 4 

Na França, o código diz que o domicílio de todo francês, quanto 
ao exercício de seus direitos civis, é o lugar onde está seu principal 
estabelecimento (art. 102, primeira alínea). 5 

Na Itália, o código (art. 43) define domicílio e residência, permi
tindo, portanto, uma diferenciação entre eles. O primeiro é o lugar no 
qual uma pessoa estabeleceu a sede principal de seus negócios e inte
resses. A última é onde habitualmente permanece.6 

(2) Der TTVhnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. 
(3) Der TfVhnsitz wird aufgehoben) wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben 
wird) sie aufzugeben." 

3 ''Art. 89. El domicilio real de las personas es ellugar donde tienen establecido el asiento 
principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen es ellugar del domicilio 
del padre) en el día del nacimiento de los hijos." 

4 "Artículo 40. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles) 
el domicilio de las personas naturales es ellugar de su residencia habitual) y en su caso) 
el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

" 
5 ''Article 1 02 (Loi du 12 novembre 1938; Ordonnance nO 58-923 du 7octobre 1958 art. 

1 Journal Oificiel du 9 octobre 1958; Loi nO 69-3 du 3 janvier 1969 art. 13 Journal 
Officiel du 5 janvier 1969 en vigueur le 1 er janvier 1970). Le domicile de tout Français) 
quantà l)exercice de ses droits civils) est au lieu ou il a son principal établissement. 

" 
6 "Art. 43 - Domicilio e residenza 

II domicilio di una persona e nelluogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi 
a.ffari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). 
La residenza e nelluogo in cui la persona ha la dimora abituale." 
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o código português também fala em domicílio e em residência, 

mas diz que o domicílio da pe~~soa fica onde habitualmente se tem 

residência; se tem residência em vários lugares, possui portanto vá

rios domicílios; e se não reside habitualmente em lugar nenhum, o 

domicílio fica onde tiver residência ocasional, ou, se esta não for de

terminada, onde se encontrar. 7 

Enfim, o código suíço, onde o nosso parece se aproximar, estipu

la que o domicílio da pessoa é o lugar onde ela reside com intenção de 

se estabelecer. Entretanto, diversamente da nossa legislação, determina 

que ninguém pode ter ao mesmo tempo vários domicílios, esclarecendo 

porém que esta última regra não se aplica aos estabelecimentos in

dustriais ou comerciais. 8 

Em princípio, toda pessoa é livre para viver e agir onde quer que 

deseje. O gozo dos direitos independe da fixação do indivíduo no es

paço. Entretanto, essa fixação existe como um fato praticamente uni
versal, pois constitui uma necessidade social, já que, sem esse elemento 

que situa geograficamente o homem, as relações jurídicas seriam es

sencialmente precárias. 9 

Juntamente com o nome e o estado, o domicílio é um dos princi

pais qualificadores e identificadores da pessoa, de modo a melhor 

7 "Art. 82° - Domicilio voluntário geraI 
1. A pessoa tem domicz1io no lugar da sua residência habitual; se residir alternadamente 
em diversos lugares) tem-se por domiciliada em qualquer deles. 
2. Na falta de residência habitual) considera-se domiciliada no lugar da sua residência 
ocasional ou) se esta não puder ser determinada) no lugar onde se encontrar." 

8 '~rt. 23. 1. Le domicile de toute personne est au lieu ou elle réside avec l)intention de sy 
établir. 
2. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 
3. Gette derniere disposition ne s)applique pas à fétablissementindustriel ou commercial." 

9 Henri de Page, Droit GivilBelge) 2a ed., Bruxelas, Établissements Émile Bruylant, 
1948, tomo 10, pp. 363 e 364. 
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direcionar o fluxo das relações negociais que a envolvem. lO Para qua

se toda a doutrina, é a sede jurídica da pessoa, o local onde ela se su

põe presente para fins de direito, porquanto ali costumeiramente pra
tica seus atos e negócios jurídicos. H 

O domicílio acarreta conseqüências da maior relevância não ape

nas para o Direito Civil, estabelecendo, por exemplo, o lugar em que 
a pessoa deve cumprir suas obrigações, mas para diversos outros ra

mos jurídicos, como o Direito Processual, em que é importante para 

a fixação da competência ratione loci) ou o Direito Internacional Pri

vado' por determinar, na maior parte dos ordenamentos jurídicos, a 
lei pessoal do indivíduo. 12 Isso para não falar do Direito Eleitoral, do 

Direito Tributário, do Direito Administrativo e tantos outros campos 

do mundo jurídico para os quais possui evidente importância. 

O interesse prático do domicílio é, por um lado, da própria pes

soa domiciliada, como por exemplo, no que toca à centralização da 

administração de seus negócios e do seu patrimônio; por outro, dos 

terceiros, v.g.) os créditos, via de regra, são quérables)' e, em alguns 

casos, de ambos, ou até mesmo de interesse público, como na hipóte

se de atribuição competencial. 

10 Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade N ery diz que a capacidade, o status) a 
fama, o nome e o domicílio são atributos inerentes à pessoa, que a tornam 
individuada como sujeito de direito, sob a ótica da Teoria Geral do Direito Priva
do, e lhe conferem, no contexto das relações jurídicas, individual e especial digni
dade, tornando-a, como titular de direitos e obrigações, absolutamente distinta 
das demais pessoas, projetando no espectro da vida jurídico-social sua cristalina 
individualidade. Preservação do Direito ao Domict7io) em Temas Atuais de Direito 
Civil na Constituição Federal) Rui Geraldo Camargo Viana et Rosa Maria de Andrade 
Nery (orgs.), São Paulo, RT, 2000, p. 53. 

11 Washington de Barros Monteiro Curso de Direito Civil) 35a ed., São Paulo, Sarai
va, 1997, 10 voi. (Parte Geral), p.l25. 

12 Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil, 18a ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2002, p.179. 
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Desde que deixou de ser apenas coletor e caçador, passando a 

exercer atividades agrícolas e pastoris, enfim, a tornar-se sedentário, 

aquele lugar no espaço escolhido pelo homem para habitar, viver e 

desenvolver suas atividades passou a ser levado em conta nas relações 

sociais, e, conseqüentemente, jurídicas. 

No Direito Romano, a idéia de casa - em latim, domus - origina, 

até sob o ponto de vista etimológico, a noção jurídica de domicílio. 

Ruggiero, esteado em Savigny, explica que, em Roma, o conceito de 

domicilium era o local livremente escolhido por alguém para sua resi

dência estável e, portanto, também para o centro de suas relações ju
rídicas e negócÍosY, 14 

Conforme Caio Mário da Silva Pere~ra, essa concepção razoavel

mente singela, que simplesmente aliava a idéia de lar ou residência à 

13 Roberto de Ruggiero, Instituições de Direito Civil) la ed., trad. Paulo Capitanio, 
Campinas, Bookseller, 1999, voI. 1, pp. 504/505. 

14 Mas já em Roma também o domicílio tinha a ver com a lei pessoal. Há uma famosa 
peça forense de Cícero, em defesa do poeta Aulus Licinius Archias, de Antióquia, 
acusado de assumir ilegalmente a cidadania romana, em que o grande jurista latino 
invoca justamente o domicílio em favor do seu constituinte. Observe-se o seguin
te trecho: "Pela lei de Silvano e Carbão outmlfou-se a cidadania (a quem estivesse regis
trado em cidades federadas) se) por ocasião da propositura da lei) tivesse domicílio na Itá
lia e apresentasse declaração na pretoria dentro de sessenta dias.) Arquias) desde muitos 
anos domiciliado em Roma) apresentou sua declaração ao pretor Quinto Metelo) 
amicíssimo seu. Se discutimos apenas a questão da legalidade de sua cidadania) nada 
mais tenho a dize'!; a defesa está feita. (. . .) Não teria domicílio em Roma quem) tantos 
anos antes da outorga da cidadania) localizava em Roma a sede de todos os seus haveres 
e posses? Não teria apresentado declaração? Ao contrário) entregou-a naquele cartório) 
que) no colégio dos pretores) é o único dos registros daquelas declarações com autoridade 
cartorária oficial ... " (Em Carlos Figueiredo, 100 Discursos Históricos) Belo Hori
zonte, Editora Leitura, 2002, pp. 68/80, esp. p. 71). Assim também era no anti
go direito francês, como testemunham todos os autores, até porque a França -
como vários países da Europa - só veio a ter identidade nacional em período his
tórico relativamente recente. Antes, não havia o francês, havia o gascão, o aquitano, 
o homem da Bretanha, da Provença e assim por diante. 
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de interesse ou fortuna, conquanto incompleta, por só abranger o do

micílio voluntário, não alcançando o legal, era bastante precisa, tornou

se tormentosa no direito moderno, a partir da escola da exegese france

sa, que propôs ser o domicílio não propriamente um lugar, mas uma 

vinculação jurídica entre a pessoa domiciliada e o lugar (!) em que se 

domiciliava (Aubry e Rau, por influência de Zachariae).15 Isso iria in

fluenciar parte dos autores italianos, como RUGGIERo.16 Foi a dou

trina alemã que restaurou a simplicidade originária do conceito, reto

mando a idéia de centro das relações de uma pessoa, e afastando a idéia 

da relação jurídica (assim, Enneccerus), 17 o que fizeram também os 

civilistas franceses posteriores,l8 O Código brasileiro de 1916 teria 

15 Dizem, a propósito, Ripcrt e Boulanger: "Le domicile est tres certainement un lieu. 
Cependant beaucoup dJauteurs modernes rejettent cette idée et suivent la définition 
donnée par Aubry et RauJ dJapres Zachariae: le domicile serait 'la relation juridique 
existente entre une persone et um lieuJ (t. I, § 141J texte et note I). CJest substituer 
inutilement une notion abstraiteJ dijficile à saisi1; à une notion concreteJ claire par elle
mtme. IJidée dJabandoner la définition traditionnelle du domicile a été suggeré à 
Zachariae par une méprise facile à demontrer. IJart. 102 [do Código Civil francês] porte 
que ele domicile de tout Français est au lieu ou il a son principal établissementJ. DoncJ 
disait-i~ si le domicile est dans um lieu, lui-même ne peut pds étre ce lieu Cest oublier 
le sens variable du mot <lieuJ. Q;tand le code civil dit que le domicile est au lieu du prin
cipal établissementJ il entend par là dire <à l'endroit ou se trouve ... ~ cJest-à-dire dans la 
communeJ considerée comme unité territoriale" (Georgcs Ripert et Jean Boulanger, 
Traité de Droit Civil dYApres le Traité de PlaniolJ Paris, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudencc, 1956, 1° tomo, p.382). 

16 "O domicílio é uma relação jurídicaJ constituindo um vínculo de direito entre o lugar 
e a pessoa." Roberto de Ruggiero, Instituições de Direito Civil) la ed., trad. Paulo 
Capitanio, Campinas, Bookseller, 1999, voI. 1, p. 503. 

17 Ludwig Enneccerus, Theodoro Kipp et Martin Wolff, Tratado de Derecho Civil) 
trad. para o espanhol por Blas Pérez González e José Algucr, I, 2a ed., Barcelona, 
Bosch, 1953, 1° tomo, Parte Geral, pp. 391/392. 

18 Conquanto belga, De Page cita autores franceses como Planiol para dizer que a 
teoria da vinculação entre indíviduo e lugar no espaço está completamente abando
nada hoje em dia (Renri de Page, Droit Ct"vilBelge) 2a ed., Bruxelas, Établissements 
Émile Bruylant, 1948, tomo l°, p. 364). 



Do Domicílio (Art. 7a) 551 

ficado a meio termo entre a simplicidade alemã19 e a complexidade 
francesa,20 preferindo a linha suíça,21 que traduz a aliança entre o lu

gar de residência e a intenção de ali se estabelecer, ou seja, embora 
não cogite de relação jurídica entre pessoa e lugar, introduz um fator 
intencional, que leva o indivíduo a escolher, para seu domicílio, um 

determinado ponto geográfico.22 

Essa postura, que em verdade não foi inaugurada pela primeira 
codificação pátria - basta que se remonte às Ordenações, para ver que 
ela era tradicional entre nós23, 24 -, também foi a opção do legislador 
de 2002. 

Foram preservadas, portanto, as conhecidas noções de domicílio, 
residência e moradia (ou habitação). 

19 Observe-se a redação do BGB, no dispositivo linhas atrás transcrito. 
20 Na França é possível estar domiciliado num lugar onde nunca se esteve (cf. Louis 

J osserand, Derecho Civil, trad. Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos Aires, 
EJEA, 1952, voI. I, tomo I, p. 218). 

21 Veja-se o texto do código helvético, supratrasladado. 
22 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil) 19a ed., Forense, Rio de 

Janeiro, 1998, voI. I, p. 230. 
23 O Conselheiro Ribas (Joaquim Ribas, Direito Civil Brasileiro) ed. histórica, Rio de 

Janeiro, Editora Rio, 1977, p. 328), calçado nas Ordenações (L. 2, tít. 56, § 1°) 
e no próprio direito romano (Dig., L. 4, tomo 1, Ad. Municip. et de incoI.; e: 
Cod. L. X, tomo 39, de incolis, etc. ), proclamava: "Domict1io é o lugar onde se habita 
com intenção de permanecer." 

24 Teixeira de Freitas, em seu célebre Esboço) caracterizou genericamente o domicílio 
como "o lugar furídico de existência das pessoas" (art. 30). A ligação entre domicílio 
e não apenas o direito civil, mas também o direito público ficou dada nos dispo
sitivos em que tratou do domicílio dentro e fora do (então Império) do Brasil 
(arts. 178, 180, 181, 195, 196, etc.), no primeiro dos quais se referia à "livre fa
culdade) reconhecida no art. 179) § 6°) da Constituição do Império) de cada um sair do 
Império ou de estar em qualquer seção do seu território" (Augusto Teixeira de Freitas, 
Código Civil- Esboço) Brasília, Ministério da Justiça - Fundação Universidade de 
Brasília, 1983, voI. 1, pp. 65/72). 
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A moradia pode ser entendida como o local onde uma pessoa 

habita num dado momento, ou onde, simplesmente, permanece. Po

rém é um conceito mais tênue que a residência, pois tem conotação 

de transitoriedade, ou seja, um caráter passageiro. 

J á a residência, conceito que se interpõe entre o de moradia e o 

de domicílio, tem um sentido de maior permanência que a primeira, 
embora sem o caráter de defrnitividade que caracteriza o último. É o 

caso de quem está em sua casa de veraneio, onde sempre passa alguns 

meses do ano. 
O domicílio, finalmente, a teor da definição entre nós adotada, é, 

como se sabe, a residência associada ao ânimo de nela permanecer. 

Existem neste conceito, por conseguinte, dois elementos, um materi

al, geográfico, objetivo - a residência - e outro imaterial, psíquico, 
subjetivo - o ânimo de permanência. 

Data maxima venia da grande maioria dos doutrinadores, essa 
tríplice diferenciação, oriunda das doutrinas italiana e francesa, pare

ce um tanto quanto artificial, e seus limites são sem dúvida impreci

sos, até porque na França, como se verá, o sistema adotado - da uni
dade de domicílio - é bem diverso daquele que entre nós prepondera. 

Essa imprecisão ou impropriedade se reflete doutrinariamente de 

diversas formas. Por exemplo, a maioria dos autores nacionais concorda 

em que a situação de alguém que se encontra num hotel é de simples 
moradia. Mas se essa pessoa está numa casa de veraneio, onde costuma 

passar regularmente alguns meses do ano? Boa parte dos juristas acha 

que ainda é moradia, mas há quem veja nessa situação já uma residência. 
A própria diferença entre residência e domicílio fica às vezes 

nublada. Observe-se a seguinte frase, colhida da nossa mais 
categorizada doutrina: ''A residência é o lugar em que habitay com in

tenção de permanecery mesmo que dele se ausente temporariamente ."25 

25 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil BrasileiroJ 19a ed., Saraiva, São Paulo, 
2002, 10 voI., p. 195. 
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Estão aí os dois elementos, material e intencional, que supostamente 
caracterizariam a situação domiciliar. 26 

Doutra banda: quais as reais conseqüências jurídicas dessas dife

renciações, se a própria legislação finda parificando tudo, ao dizer que, 

não se sabendo qual é o domicílio, qualquer residência serve, e se re

sidência não houver, vale para os mesmos fins o lugar em que a pes

soa morar, ou mesmo onde for encontrada? 

Ainda: dentro dessa gama de intensidade (domicílio = residên

cia + animus de definitividade; residência = morada + caráter de 

permanência), a conclusão lógica seria a de que quem tem domicílio, 

tem residência e morada, e quem tem residência, tem pelo menos 

morada. Entretanto, a legislação diz que mesmo quem não possui 
residência, nem mesmo morada, tem domicílio por ficção legal. 27 

Finalmente: se os juristas brasileiros, praticamente por unanimi

dade, concordam em que a velha doutrina francesa do domicílio como 

relação jurídica está ultrapassada, porque insistem - ao fazer a distin

ção entre moradia, residência e domicílio - em designar os dois pri

meiros como relações de fato, apontando no último um caráter jurídi
co, quase que a ressuscitar a tese de Aubry e Rau, enterrada já pelos 

vetustos irmãos Mazeaud? 

Será que já não era tempo de termos abandonado essas velhari

as, essas sibilinas diferenciações meramente acadêmicas, e até 

bizantinas, em prol de uma concepção mais adequada à dinâmica das 

modernas relações sociais? Já no antigo projeto Orlando Gomes, se 

26 A definição em causa, aliás, na sua primeira parte, é praticamente idêntica à 
conceituação de domicílio dada pelo Conselheiro Ribas, referenciada em nota li
nhas atrás. 

27 Nesse sentido, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, "Preservação do 
Direito ao Domicílio", in Temas Atuais de Direito Civil na Constituição Federal) Rui 
Geraldo Camargo Viana et Rosa Maria de Andrade N ery (orgs.), São Paulo, RT, 
2000, p. 53. 
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fizera uma guinada em direção à simplificação, infelizmente abando

nada pelo novo codificador. Ali se dizia que domicílio é o lugar onde 

a pessoa tem o centro principal de sua atividade, e residência, onde 

mora com a intenção de permanecer. Ponto. 

Houve vários civilistas brasileiros que saudaram a inovação do 

mestre baiano, constante do art. 44 do seu então projeto,28 e não há 

dúvidas de que a adoção dela teria sido benéfica, pois, com efeito, "se 
a noção de domicílio fosse indissoluvelmente ligada ao fato de residir; como 
pensam alguns) domicílio e residência não se distinguiria. Mas) em verda
de) o que importa fondamentalmente na caracterização do domicílio é a 
determinação do lugar onde a pessoa exerce sua profissão ou tem suas ocu
pações habituais. Pode ocorrer que alguém resida num lugar e exerça 

em outro a atividade econômica ou profissional. Havendo essa 

dissociação, domicílio e residência separam-se claramente. A pessoa 

pode ter um domicílio e várias residências. Quando domicílio e resi
dência coincidem, evidentemente confundem-se."29 

Não é à toa que alguns dos jovens expoentes do nosso Direito Ci

vil tenham tido uma certa decepção com o novo Código, neste ponto. 

28 Franzen de Lima, por exemplo, apresentava a redação respectiva: ''Art. 44. Domi
cílio é o lugar em que a pessoa física tem o centro principal de sua atividade) e residência 
onde mora com a intenção de permanecer. 
Pardgrafo único. Quando ocorrer dúvida) sobre qual seja o centro principal da ativida
de da pessoa física) considera-se domicílio o lugar de sua residência" (João Franzen de 
Lima, Curso de Direito Civil Brasileiro) 5a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1968, voI. 
l, p. 211). Serpa Lopes, claramente, afirmava sua preferência pelo conceito de 
domicílio do projeto Orlando Gomes em relação ao que findou preponderando 
(cf. Miguel Maria de Serpa Lopes, Curso de Direito Civil) 7a ed., Rio de Janeiro, 
Freitas Bastos, voI. l, p. 262, em nota de rodapé). 

29 Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil) 18a ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2002, pp. 181/182. 
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Bruno Lewicki, ao falar do direito à inviolabilidade do domicílio 

nas Constituições liberais do século XIX (inclusive na Carta Imperial 

brasileira), demonstra que, no plano do direito privado, a preocupa

ção era de outra ordem. Assim o Código passado, embora promulga
do em 1916, por"estar enquadrado nas grandes linhas doutrinárias das 

codificações oitocentistas, revelava-se, em essência, uma codificação 
do século precedente. O tratamento que deu ao domicílio voltou-se 

precipuamente para o perfil estrutural deste, sem maiores preocupa

ções funcionais, que são atualmente as mais importantes. A questão 
não era a falta de técnica ou de cuidado, mas a ideologia privatista, 

individualista, fundada na autonomia da vontade. Um salto de dois 

séculos, diz ele, leva ao Código de 2002, porém este, em matéria 
domiciliar, "se inspira em movimentos legislativos ultrapassados) repisa o 
conceitualismo que identifica o direito civil como o lo cus das relações 
patrimoniais) é retrógrado (pois busca seu paradigma em códigos vetustos 
e ignora as legislações mais recentes) e demagógico (qual ((engenheiro de 
obras feitas))) apresenta entendimentos consolidados pela doutrina) pelos 
tribunais e pela legislação extravagante como fossem ruidosas inovações). 
Em suma) fá nasce velho) mais ultrapassado inclusive do que os pro fetos de 

recodificação redigidos) entre as décadas de 1940 e 1960) pela indisputada 
nata dos civilistas brasileiro. 30 

... [O Código ficou] muito aquém do estágio de desenvolvimento de 
que tais situações desfrutam no direito atual. Ótimo exemplo desta crista
lização encontra-se no capítulo referente ao domicílio) que muito pouco inova 
(. . .)) com relação ao seu antecessor."31 

30 Cita a crítica reiterada de Gustavo Tepedino, em O Novo Código Civil: Duro Golpe 
na Recente Experiência Constitucional Brasileira, RTDC) voI. 7, pp. 3-4. 

31 Bruno Lewicki, "O Domicílio no Código Civil de 2002", in A Parte Geral do 
Novo Código Civil) Gustavo Tepedino (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 2002, 
pp. 125/128. 
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Tratando da diferenciação entre moradia (estada), residência e 

domicílio, após apresentá-los numa escala crescente (a morada não 

implica idéia de permanência, a residência implica e o domicílio pres
supõe a permanência com ânimo definitivo), verbera a subjetivida

de Ínsita a essa diferença: "O domicílio confuga) pois) dois elementos: 

um material) o fato da residência) que é externo) e outro psíquico) a in

tenção de permanece1) evidentemente interno. Logo) nem toda residên

cia será domicílio) mas só aquela em que a pessoa se encontre com ânimo 

definitivo. A investigação deste ânimo) todavia) é de improvável sucesso) 

dadas as naturais dificuldades que revestem estas perquirições interio

res. Por isso) a doutrina salienta a importância de se analisar as circuns

tâncias para dirimir as eventuais dúvidas) pois (a importância da inten

ção está nas suas repercussões exteriores)) 32 chegando Carvalho Santos a 

considerar esta como uma questão essencialmente de fato) ((que entra no 

poder soberano do fuiz da causa". 33 

Tal conclusão pode parecer paradoxal) fá que) inicialmente) locali

zou-se em um extremo a estada) que não passaria de um fato - o encon

trar-se em determinado local (o que fá levou a se afirmar que a distin

ção entre residência e estada) ((que podemos perfeitamente faze1) na 

prática não tem interesse para o Direito))). 34 Em um nível intermediá

rio) o da residência) tal fato já apareceria conjugado a um elemento 

anímico de permanência) ainda que não tão forte como ele e exigido no 

outro extremo da cadeia) onde está a noção de domicílio - que represen

taria a junção daquele fato a que se aludiu com uma intenção definiti

va de permanecer."35 

32 Cita Caio Mário da Silva Pereira. 
33 Cita o autor referido. 
34 Cita San Tiago Dantas. 
35 Bruno Lewicki, O Domicílio no Código Civil de 2002) emA Parte Geral do Novo 

Código Civil) Gustavo Tepedino (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 2002, 
pp. 128/129. 
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Nada obstante, o sistema adotado não chega a ser problemático, 

até porque, como registrado pelo autor acima, reapresenta entendi

mentos já consagrados pela doutrina e pela jurisprudência. 

Ainda assim, releva ressaltar que a Constituição, em virtude de 

alteração promovida pela Emenda nO 26, de 2000, passou a conside

rar, em seu art. 6°, a moradia como um dos direitos sociaiS.36 Eviden

temente, o vocábulo moradia não pode ter, aí, a acepção de estada 

momentânea que nossa doutrina civilista lhe dá. O direito à moradia 

do ponto de vista constitucional tem uma conotação de direito funda

mental de caráter social, o direito a ter um teto, uma habitação con

digna na qual viver - em uma palavra, uma casa. Desse sentido 

maior, o Código não tratou.37 

O legislador de 2002 também perdeu a oportunidade de soltar 

um pouco mais o conceito de domicílio civil de suas amarras tradicio

nais, como o Direito Eleitoral, por exemplo, vem fazendo, através do 

trabalho construtivo de sua jurisprudência, que tem dado importante 

elastério à letra do Código Eleitoral (cujo art. 4° é praticamente idên

tico ao art. 70 do Código Civil). Vêm os pretórios considerando as 

várias formas de vinculação - culturais, sociais, familiares, financei

ras, profissionais, até emocionais - que o eleitor tem com um deter

minado lugar, para atribuir-lhe significado de domicílio. Evidentemen-

36 ''ltrt. 6°, São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o laze'l) asegu
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
dcesamparados, na forma desta Constituição." 

3 7 É evidente que o Código também não dá, ao próprio domicílio, o caráter que este 
possui no Direito Constitucional, e no Direito Penal, em decorrência de sua 
inviolabilidade (prevista não só na Constituição de 1988, art. 5°, XI, como nas 
que a antecederam). DomiGílio, aí, como no crime do art. 150 do Código Penal, 
é não apenas a casa, mas qualquer compartimento habitado, aposento ocupado 
de habitação coletiva ou compartimento não aberto ao público, onde se exerce 
profissão ou atividade. 
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te, isso não poderia ser aplicado inteiramente na esfera civil, mas tal
vez uma simplificação maior do instituto, e uma abertura mais ampla 

ao sopesamento das circunstâncias, no caso concreto, pela autoridade 

jurisdicional tivesse sido uma orientação interessante. 

Enfeixando este comentário, cabe acrescer que os avanços 

tecnológicos, que não cessam, começam a oferecer ao Direito no
vos desafios. Na matéria ora tratada, parece-me interessante a 

noção de domicílio informdtico. Os estudiosos europeus já começam 

a se preocupar com o assunto, que surge a partir da idéia de espaço 
virtual) surgida com a popularização da internet. Ou seja, se é pos

sívellocalizar no espaço físico um lugar onde o homem tem seu 

centro de interesses, sua sede jurídica, não será possível fazer o 

mesmo em relação ao espaço cibernético? Assim é que se propõe, 

por exemplo, a proteção do domicílio virtual (um sítio, uma pági

na na rede mundial) contra violações, da mesma forma que se faz 
com um domicílio concreto. 38 

N o conjunto espaço físico - espaço virtual, as relações jurídicas 

adquirem novos contornos, muitos dos quais relativos a problemas 

domiciliares. É muito provável que, cada vez mais, os juristas se de

frontem com questões que envolvem pessoas cujas residências ou 

moradas são num lugar, mas cujos centros profissionais - múltiplos 
até - estão em locais totalmente diferentes, até mesmo em outros 

países. Será necessário dar conta dessas novas realidades, para as quais 

as legislações existentes, em geral, não têm ainda respostas. 

38 Ver, a propósito, Raffaela Marchetti, Il Domicilio Infonnatico) "tesina" apresentada 
à U niversità degli Studi di U rbino, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Informarica 
Giuridica, em http://www.foroeuropeo.it/ig/urbuno_02/marchetti.htm. e a bi
bliografia ali indicada. 
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Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residên

cias, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu 

qualquer delas. 

Direito anterior: Art. 32. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas 

residências onde alternadamente viva, ou vários centros de ocupações habi

tuais, considerar-se-á domicilio seu qualquer destes ou daquelas. 
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o dispositivo tem correspondência com o art. 32 do Código 

passado. 
Na legislação comparada, o código alemão dispõe a respeito em 

seu já transcrito § 70
, cujo na 2 admite a pluralidade domiciliar, por 

sinal mais de acordo com as origens romanas do instituto. 

Noutra passada, o código argentino propende pela unicidade de 
domicílio, como se depreende de seus arts. 94 e 95. 39 

É a influência do código francês, que embora não contenha um 

dispositivo expresso a respeito, consagra a unicidade domiciliar, por
quanto em nenhum momento admite que alguém possa ter mais de 
um domicílio (cf. seu art. 102, transcrito em passagem anterior). Para 
ele, o domicílio não é o lugar onde o homem reside, e sim aquele onde 
se encontra o conjunto de interesses que constitui seu principal esta
belecimento. De todo modo, para a legislação da França, um indivÍ
duo não pode ter mais que um único domicílio, ainda que possua di
versos estabelecimentos. 40 

39 ''Art. 94. Si una persona tiene establecida su familia en un lugat; y sus negocios en otro) 
el primero es ellugar de su domicilio. 
Art. 95. La residencia involuntaria por destierro) prisión) etc.) no altera el domicilio 
anteriot; si se conserva allí la familia) o se tiene el asiento principal de los negocios." 

40 Ambroise Colin et Remi Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil) 3" ed., trad. 
Demofilo de Buen, Madrid, Reus, 1952, tomo 1°, pp. 903 e 907 e ss., 
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A mesma linha unitarista é seguida na Itália, consoante se 

depreende da leitura do seu código e da consulta a civilistas penin

sulares.41 

Outras legislações assumem posição intermediária. Na Suíça, o 

código parece optar pela unidade, mas depois admite uma certa 

pluralidade (seu art. 23, já transcrito, diz, em seu nO 2, que ninguém 

pode ter mais de um domicílio, mas no nO 3, diz que isso não se aplica 

aos comerciantes e industriais). 

A maioria dos códigos, como o português (art. 82°, 1, parte fi

nal, já transcrito), o nosso, e boa parte dos latino-americanos, segue o 

sistema da pluralidade de domicílios. 

Entre nós, a pluralidade é tradicional, acompanhando a origem 

romana. 

Conforme Clóvis Beviláqua, falando, obviamente, do texto de 

1916, "se, realmente, a pessoa tem mais de uma residência, onde, 

habitualmente, permaneça, ou, alternadamente viva) se, em vários 

centros, tem ocupações constantes, habituais, seria contrariar a rea-

acrescendo que o sistema de seu país, ainda que certo e lógico, não deixa de pro
duzir inconvenientes - como os que surgem para os credores de pessoas, como 
militares ou estudantes, que possam ter contraído obrigações muito longe de seu 
único domicílio - os quais têm de ser contornados pela jurisprudência. Conforme 
Ripert et Boulanger, "La définition que l)art. 102 donne du domicile exclut toute 
pluralité." (Georges Ripert et Jean Boulanger, Traité de Droit Civil d>.Apres le Traité 
de Planiol, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1956, 10 tomo, 
p. 384). J osserand diz: "ninguém pode ter mais de um domicilio) mais de um 'princi
paI estabelecimento') do mesmo modo que ninguém pode ter mais de uma personalida
de." (Louis Josserand, Derecho Civil, trad. Santiago Cunchillos y Manterola, 
Buenos Aires, EJEA, 1952, voI. I, tomo I, p. 210). 

41 Assim, Ruggiero, Instituições de Direito Civil) Ia ed., trad. Paulo Capitanio, Cam
pinas, Bookseller, 1999, voI. 1, p. 505. 
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lidade das coisas, por amor a uma abstração infundada, persistir em 

considerar que somente uma dessas residências ou centros de ativi

dade é o seu domicílio e, arbitrariamente, escolher um deles para 
esse fim."42 

A manutenção do sistema plural no Código de 2002 parece acer

tada, ainda mais à vista das atuais circunstâncias sociais, culturais e 
tecnológicas. O mundo ficou "menor". As distâncias são vencidas 

muito rapidamente. Além disso, há meios de comunicação que per

mitem, facilmente, que alguém esteja constantemente a realizar ne

gócios e a cuidar de interesses em vários lugares, mesmo longínquos, 

ao mesmo tempo. O número de pessoas que vive e opera em mais de 

um lugar é muito grande. Por outro lado, já se viu que, nos países onde 
há a unicidade, aparecem inconveniências que a doutrina e a jurispru

dência findam tendo de atenuar, em rigor ao arrepio da lei. 

Destaque-se, mais, em relação ao objeto deste comentário, que a 

codificação pretérita cuidava, num único dispositivo, da pluralidade de 

residências e "centros de ocupação habituais" da pessoa, determinan

do, em seu art. 32, que qualquer daquelas ou destes poderia ser con

siderado seu domicílio. Já o Código novo, no dispositivo em análise 

(art. 71), preferiu redação ligeiramente diferente, que não inova no 

que tange à pluralidade residencial, mas deixa para outra disposição 

(o art. 72 e seu parágrafo único, a seguir) a questão da pluralidade 

domiciliar profissional, deixando de consignar a expressão "centros 
de ocupação habitual". 

Enfim, como bem frisa a doutrina, para que se tenha a 

multiplicidade de domicílios, não basta o simples deslocamento cons

tante entre vários pontos geográficos: é preciso que se somem, nes-

42 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil) 6a tiragem, ed. históri
ca, Rio de Janeiro, Editora Rio, s/d., p. 251. 
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ses diferentes locais, os requisitos do animus e da residência, ainda 

prestigiados pelo Código. Há aí uma convergência da legislação subs

tantiva coma instrumental, pois o Código de Processo Civil, em seu 
art. 94, § 1°, dispõe que "tendo mais de um domicílio) o réu será deman

dado no foro de qualquer deles". 

Art. 72. É também domicilio da pessoa natural, quanto às re

lações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. 

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares di

versos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe 

corresponderem. 

Direito anterior: Art. 32 do CCj1916. 

COMENTÁRIOS 

o presente dispositivo é, em verdade, um desdobramento do 
anterior, lembrando que o Código pretérito utilizava apenas um úni

co artigo (o 32) para cuidar dessa matéria, cuja correspondência na 

legislação estrangeira já foi referida no comentário supra. 

Vale lembrar, nesse passo, o art. 83° do código português, que 

cuida especificamente do domicílio profissional, similarmente ao que 

fez o nosso novo Código.43 

O Código, como já afirmado, consagra o princípio da pluralidade 

domiciliar. É preciso, porém, acrescentar, que o faz com base em dois 

43 "Art. 83° - Domicilio profissional 
1. A pessoa que exerce uma profissão tem) quanto às relações que a esta se referem) domi
cílio profissional no lugar onde a profissão é exercida. 
2. Se exercer a profissão em lugares diversos) cada um deles constitui domicílio para as 
relações que lhe correspondem." 
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critérios. Na pluralidade de residências, conforme disposto no art. 71, 
supra) e, a teor do artigo em comento, na pluralidade de lugares onde 
exerce sua profissão (o texto anterior falava em pluralidade de "cen

tros de ocupações habituais"). 
Estabeleceu-se, com a dicotomia operada na lei nova, uma sutil 

diferença em relação à anterior, embora muito dificilmente disso ve
nham a decorrer conseqüências jurídicas realmente apreciáveis. No 
Código de 1916, tanto os diversos "domicílios residenciais" como os 

vários "domicílios ocupacionais" (expressões do revogado art. 32) va
liam para todos os efeitos. Agora só os "domicílios residenciais" (art. 
71) servem para todos os fins. Os possíveis variados "domicílios pro

fissionais" (observe-se a dicção do presente art. 72) só produzem efei
tos quanto às relações concernentes à profissão (ver o parágrafo úni
co do art. 72). 

A diferença reside no seguinte: antes, se alguém morava na cida
de A e exercia a profissão (rectius) ocupação habitual) de, digamos, 
dentista, na cidade B, poderia ser acionada em qualquer das duas, tanto 

a propósito de questões pessoais (uma colisão de automóveis, por 
exemplo) como profissionais (verbi gratia) uma indenização por tra
tamento dentário mal feito). Agora, porém - caso seguida estritamente 
a literalidade do presente dispositivo -, mantida a mesma situação, a 
pessoa em causa poderá ser acionada tanto a propósito das relações 
pessoais como das profissionais na cidade A, mas na B só o poderá no 
tocante a essas últimas. Será que a jurisprudência vai consagrar essa 
interpretação, que somente criará dificuldades e restrições para o exer

cício dos direitos? O tempo dirá. 

Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não te

nha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 

Direito anterior: Art. 33. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, 

que não tenha residência habitual (art. 32), ou empregue a vida em viagens, 

sem ponto central de negócios, o lugar onde for encontrada. 
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COMENTÁRIOS 

o artigo em pauta relaciona-se ao 33 do Código passado, cuja 
redação reprisou, excluindo porém a frase "ou empregue a vida em 

viagens, sem ponto central de negócios". 

O tema do artigo é a necessariedade do domicílio para fins jurídi

cos. Muitos doutrinadores o ressaltam, ao lado da fixidez) como notas 
características do domicílio. 

Realce-se, porém, que o domicílio só é necessário e fixo do pon

to de vista estritamente jurídico. Do ângulo fático, existencial, é pos

sível que alguém jamais tenha um local onde se instale permanente

mente, com desejo de ficar, ou onde exerça normalmente sua profissão 
ou seus negócios, em virtude de seu estilo de vida pessoal ou profissi

onal. Assim, vagabundos, andarilhos, mascates, artistas de circo, e 

tantos outros. 

Esse descompasso entre a realidade e a regulação é solvido por 

diferentes técnicas. Na França, por exemplo, usa-se a técnica do do

micílio de origem: o de seus pais ou tutores.44 

A legislação argentina afirma que, quando não se sabe onde está 
domiciliada uma pessoa, prevalece o último domicílio conhecido. 45 

Entretanto, quid Júris se não se conhece domicílio algum dela? Há a 
opção de recurso semelhante ao francês. 46 Entretanto, a resposta está 

44 Ambroise Colin et Renri Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3a ed., trad. 
Demofilo de Buen, Madri, Reus, 1952, tomo P, p. 909. Os mesmos autores, 
porém, logo depois admitem que podem se configurar situações em que isso não 
resulte prático, e seja necessário procurar a pessoa em sua residência (isto é, onde 
se acha morando), nos termos do que, por sinal, prevê o código de processo civil 
francês (idem, p. 910). 

45 "Art. 98. EI último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es 
conocido el nuevo." 

46 Cf. art. 96 do código argentino, adiante transcrito. 
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no 5° apartado do art. 99, que oferece solução similar à nossa, deter

minando-se o domicílio no lugar em que a pessoa se encontrar.47 

O código suíço resvala por esse tema, no nO 2 de seu art. 24, o 

qual determina que se um domicílio anterior não pode ser estabeleci

do, ou se a pessoa deixou seu domicílio no estrangeiro sem adquirir 

um novo na Suíça, o lugar onde ela residir (morar, for encontrada), 
será considerado como seu domicílio. 48 

O artigo ora em exame trata, portanto, da falta de domicílio, tí

pica das pessoas que passam a vida viajando, sem se fixar em local 

nenhum, por vontade própria, pela natureza da profissão que exer

cem, ou por outras quaisquer circunstâncias. 

Aplica-se, aqui, na falta de domicílio verdadeiro, o chamado do

micílio aparente) que, na lição de Vicente Ráo, surgiu com as Ordena

ções, as quais tratavam do domicílio comum da Corte, o qual seria o 

lugar desta ou da Casa de Suplicação onde todos quanto ali se achas

sem podiam ser citados ou demandados, ainda que morassem noutra 

parte, a não ser que lá estivessem apenas a chamado do rei, por força 

de intimação, ou para praticarem algum ato processual.49 

Apesar de criticada, pelos que acham que o Código se contradiz, 

ao dizer que o indivíduo sem domicílio, encontra-se domiciliado onde 

47 "A.rt. 90 .... 

5to. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulanteJ como los que no tuviesen domicilio 
conocidoJ lo tienen en ellugar de su residencia actual; 

48 "Art. 24. 1. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quJelle ne sJen est pas 
créé un nouveau. 
2. Le lieu ou elle réside est considéré comme son domicileJ lorsque Fexistence dJun domicile 
antérieur ne peut être établie ou IorsquJelle a quitté son domicile à Ntranger et nJen a 
pas acquis un nouveau en Suisse." 

49 Vicente Raó, O Direito e a Vida ,dos Direitos, 4a ed., São Paulo, RT, 1997, vaI. 2, 
p.777. 
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se achar - o que não deixa de ser verdade - a técnica adotada pelo 

Código finda por ser a mais freqüente no direito comparado, e a que 
melhor responde às necessidades práticas, especialmente de resguar
do do direito de terceiros. 

Entretanto, como já se disse, sua adoção demonstra quão tênues 
frndam por ser as distinções acadêmicas dos civilistas entre domicílio, 
residência e moradia. 

Entre nós também o Código de Processo Civil, por seu art. 94, § 

2°, possui determinação confluente à que ora se examina.50 

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 decla

rar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde 

vai, ou, se tais declarações não ftzer, da própria mudança, com as 

circunstâncias que a acompanharem. 

Direito anterior: Art. 34. Muda-se o domicílio, transferindo a resi

dência, com intenção manifesta de o mudar. 

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pes

soa mudada 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. 

50 ''Art. 92 .... 

§ 2° Sendo incerto ou desconhecido o domin7io do réu) ele serd demandado onde for en
contrado ou no foro do domicílio do autor." 
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o artigo em pauta, caput e parágrafo único, é idêntico ao 34 do 
Código pretérito (suprimiu-se apenas a palavra mudaday mas isso -

perdão pelo trocadilho - não mudou nada). 

Consoante já visto, o tema da mudança de domicilio é tratado no 

nO 3 do § 7° do BGB alemão, já transcrito em passagem anterior. 

O código argentino cuida da matéria em diversos dispositivos. 

No art. 91, diz que o domicílio dura enquanto durar o fato que o 
motiva. No 96, estabelece que, se uma pessoa, domiciliada no estran

geiro abandonar seu domicílio sem intenção de voltar para ele, preva

lece o domicílio do seu nascimento. No 97, em que efetivamente en

frenta o çerne do assunto, diz que o domicílio pode ser mudado de 

um lugar para outro, e isso constitui uma faculdade, que não pode ser 

impedida nem por contrato, nem por disposição de última vontade. A 

mudança domiciliar é instantânea, e se dá pela simples alteração da 

residência com intenção de permanência e de ter nela o principal esta

belecimento. O art. 99, de modo um tanto quanto redundante em 

relação ao primeiro aqui mencionado, estipula que o domicílio se con
serva pela simples intenção de não mudá-lo, nem adotar outrO. 51 

51 ''Lirt. 91. La duración deI domicilio de derecho depende de la existencia deI hecho que lo 
motiva. Gesando éste) el domicilio se determina por la residencial con intención de per
manecer en ellugar en que se habite. 

Art. 96. En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado) sin dnimo 
de volver a él) la persona tiene el domicilio de su nacimiento. 
Art. 97. EI domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser 
coartada ni por contrato) ni por disposición de última voluntad. EI cambio de domicilio 
se verifica instantdneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a 
otro) con dnimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento. 

Art. 99. EI domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo) o de no adoptar 
otro." 
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o código francês, em seu art. 103 estatui que a mudança de domi

cilio se opera pelo fato real de se habitar outro lugar, unido à intenção 

de aí fIxar seu principal estabelecimento. Os arts. 104 e 105 - que ver

sam o tema entre nós regulado pelo parágrafo único do dispositivo em 

comento - comandam que a prova da intenção (de mudar o domicilio) 

resulta de declaração expressa, feita tanto à municipalidade do lugar que 

se deixa, como à daquele para onde se vai. Mas na falta de declaração·· 

expressa, a prova da intenção fIca na dependência das circunstâncias. 52 

O código italiano aborda a questão de modo bem distinto. No 

art. 44, diz que a transferência da residência não pode ser oposta aos 

terceiros de boa-fé, se isso não foi anunciado da forma legalmente 

prescrita. Depois, estabelece que, quando uma pessoa tem, no mes

mo lugar, domicílio e residência, e transfere esta para outra parte, 

considera -se também transferido o domicílio, frente aos terceiros de 

boa-fé, se não é feita uma declaração específIca a respeito, no ato em 
que se anuncia a transferência residencial. 53, 54 

52 ''Article 1 03. Le changement de domicile sJopérera par le fait dJune habitation réelle 
dans un autre lieuJ joint à Fintention dy fixer son principal établissement. 
Article 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite 
tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu ou on aura transféré 
son domicile. 
Article 105. A défaut de déclaration expresseJ la preuve de lJintention dépendra des 
circonstances ." 

53 "Art. 44 - Trasferimento della residenza e de1 domicilio 
Il trasferimento della residenza non puo essere opposto ai terzi di buona fede, se 
non e stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31). 
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa 
altroveJ di fronte ai terzi di buona ftde si considera trasferito pure il domicilioJ se non si 
e fatta una diversa dichiarazione neWatto in cui e stato denunciato il trasferimento 
delta residenza." 

54 Em outras palavras, a mudança, tanto da residência como do domicílio, tem de ser 
objeto de declaração. Ruggiero esclarece que esta deve ser dúplice, como no direi
to francês: ''Ao oficial do conselho que se abandona e do conselho em que se fixa o domi
cílio" (Instituições de Direito CivilJ la ed., trad. Paulo Capitanio, Campinas, 
Bookseller, 1999, voI. 1, p. 508). 
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o conceito de domicílio liga-se à estabilização espacial das pes

soas. Estas, porém, no curso de suas vidas, pelos mais diversos moti

vos têm a necessidade de alterar sua sede pessoal. Aí surge a temática 

da mudança domiciliar. 

A modificação do domicílio pode ser voluntária ou compulsória. 

No primeiro caso, decorre do próprio arbítrio do sujeito domiciliado; 
no outro, deflui de imposição, como no caso de um militar transferido. 

O direito de alterar o próprio domicílio, e de mudá-lo para onde 

quiser é atributo da personalidade, direito fundamental intangível e 

inviolável, que diz respeito à liberdade individual e a faculdade cons

titucional de ir e vir. Se alguma restrição se puder cogitar a tal direito, 

será sempre no plano do abuso, da fraude ou da má-fé, ou seja, ele só 
não será admitido quando exercido de propósito a prejudicar tercei

ros, por exemplo, agravando a situação de credores. 

A alteração do domicílio, nos termos do Código, acontece quan

do a pessoa muda de residência com intenção de permanecer no novo 

local onde passa a residir. Ambos os elementos do conceito de do

micílio, portanto, têm de ser alterados, para que o próprio domicílio 
se altere. 

Assim como em algumas das legislações estrangeiras 

referenciadas, o Código previu, como regra geral, a dupla comunica
ção da mudança do domicílio, isto é, ao lugar de onde se sai e para o 

local aonde se vai. 

Entretanto, na prática isso nunca acontece (até porque as mudan
ças domiciliares mais freqüentes ocorrem dentro de um mesmo Mu

nicípio), de modo que o critério residual adotado - as circunstâncias 

da própria mudança - é o que finda sendo mais comum, para demons
trar e comprovar a alteração domiciliar. 55 

55 Não é só entre nós. Na França, por exemplo, também. Colin e Capitant o afir
mam, e dizem que, para fins práticos, lá também se observa um conjunto de 
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Em outras palavras, quase sempre será verificada a mudança pelo 

comportamento da pessoa, o fato real de sua mudança, o abandono 

da residência anterior, a ocupação da casa nova, a alteração do ende

reço para correspondência etc. etc. etc. Como bem nota Orlando 

Gomes, nessas hipóteses os fatores objetivos induzem os subjetivos.56 

Finalmente, é dizer que não se deve confundir mudança ou trans

ferência de domicílio com a mera adoção de outro, que se pode fazer 

por qualquer dos meios admitidos pelo Código - v.g.) exercendo pro

fissão em outro local-, uma vez que o direito positivo adotou a tese 

da pluralidade domiciliar. Neste caso há uma cumulação de domicí

lios, enquanto no primeiro uma troca do domicílio antigo por um novo. 

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 

I - da União, o Distrito Federal; 

II - dos Estados e Territórios, as capitais; 

III - do Município, o lugar onde funcione a administração mu

nicipal; 

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem 

as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domi

cílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 

§ 10 Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lu

gares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os 

atos nele praticados. 

§ 2° Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estran

geiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às 

circunstdncias que dão a conhecer a mudança de domicílio (Ambroise Colin et 
Renri Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil> 3a ed., trad. Demofilo de Buen, 
Madrid, Reus, 1952, voI. I, tomo 2°, p. 907). 

56 Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil> lSa ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2002, p. lS1. 
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obrigações contraídas por qualquer de suas agências, o lugar do 

estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder. 

Direito anterior: Art. 35. Quanto às pessoas jurídicas o domicílio é: 

I - Da União, o Distrito Federal; 

II - Dos Estados, as respectivas capitais; 

ITI - Do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 

IV - Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as res-

pectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos 

seus estatutos ou atos constitutivos. 

§ 1° Quando o direito pleiteado se originar de um fato ocorrido, ou 

de um ato praticado, ou que deva produzir os seus efeitos, fora do Distrito 

Federal, a União será demandada na seção judicial em que o fato ocorreu, 

ou onde tiver sua sede a autoridade de quem o ato emanou, ou este tenha 

de ser executado. 

§ 2° Nos Estados, observar-se-á, quanto as causas de natureza local, 

oriundas de fatos ocorridos ou atos praticados por suas autoridades, ou dados 

a execução, fora das capitais, o que dispuser a respectiva legislação. 

§ 3° Tendo a pessoa jurídica de direito privado diversos estabeleci

mentos em lugares diferentes, cada um será considerado domicílio para os 

atos nele praticados. 

§ 4° Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, ha

ver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante as obrigações contraí

das por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, 

a que ela corresponder. 

COMENTÁRIOS 

571 

O dispositivo corresponde ao do antigo art. 35, sendo que os atuais 
§§ 1° e 2° se ligam aos antigos §§ 3° e 4°. Os §§ 1° e 2° da estatuição 

antiga não foram reproduzidos. 

Cuida -se aqui do domicílio das pessoas jurídicas, de que falam 
diversos códigos estrangeiros. 

O BGB alemão, por exemplo, dispõe a respeito em seu § 24, o 
qual diz que a sede de uma associação, se coisa diversa não for 
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estabelecida estatutariamente, é o lugar onde ela tem sua administra

ção. Embora específica para os entes associativos, o comando tem 

aplicação geral. O § 44 estipula, entre outras coisas, que a competên

cia e o processo são estabelecidos conforme as leis territoriais do lu
gar onde a associação tiver sua sede. 57 

O código argentino no 3° apartado do seu art. 90 diz que o do
micílio das corporações, estabelecimentos e associações é o lugar onde 

se situa sua direção ou administração, se outra coisa não dizem os 

estatutos ou a autorização porventura concedida para funcionarem. 

No 4°, consta que tendo a companhia muitos estabelecimentos ou 

sucursais, consideram-se neles domiciliadas para as obrigações ali 
contraídas. 58 

O código espanhol comanda, por seu art. 41, que as pessoas jurí

dicas tenham domicílio onde estabeleçam sua representação legal, ou 

57 «§ 24 - Sitz 
Als Sitz eines vereins gilt) wenn nicht ein anderes bestimmt is~ der O~ an welchem die 
verwaltung geführt wird. 
§ 44 - Zustiindigkeit und veifahren 
(1) Die Zustiindigkeitund das veifahren bestimmen sich in den Fiillen des § 43 nach 
dem Recht des Landes) in dem der verein seinen Sitz hat. 
(2) Beruht die Rechtsfiihigkeit auf verleihung durch den Bundesrat) so erfolgt die 
Entziehung durch Beschluss des Bundesrates." 

58 "Art. 90 .... 

3ro. El domicilio de las corporaciones) establecimientos y asociaciones autorizadas por las 
leyes o por el Gobierno) es ellugar donde está situada su dirección o administración) si en 
sus estatutos o en la autorización que se les dio) no tuviesen un domicilio senaladoj 
4to. Las companías que tengan muchos establecimientos o sucursales) tienen su domicilio 
especial en ellugar de dichos establecimientos) para sólo la ejecución de las obligaciones allí 
contraídas por los agentes locales de la sociedad; 

" 
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onde exerçam suas principais atividades, salvo dicção diversa de sua 

lei de criação ou reconhecimento, do seu estatuto ou ato fundacional. 59 

No direito francês, segundo ensinança de Ripert et Boulanger, 

as pessoas jurídicas de direito público têm o domicílio determinado 

pelo ato de sua criação. Para as pessoas de direito privado, ele é fixado 

pelos h.mdadores, e, em seguida, modificado livremente. Não tem o 

nome de domicílio, mas sede social.60 

O código italiano diz que, para fms legais, o domicílio das pesso

as jurídicas é o lugar de sua sede. Caso o lugar efetivo desta seja di

verso daquele do registro, os terceiros podem utilizar ambos. 61 

O código português determina que é sede da pessoa coletiva aque

la que os estatutos designarem, ou, em caso omisso, o local onde hm

ciona normalmente a administração principal.62 

O mesmo diz o art. 56 do código civil suíço. 63 

59 ''Artículo 41. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido) ni los estatutos o las 
regIas de fundaci6n fijaren el domicilio de las personas jurídicas) se entenderá que lo 
tienen en ellugar en que se halle establecida su representaci6n legal) o donde ejerzan las 
principales funciones de su instituto." 

60 Gcorgcs Ripert et Jean Boulanger, Traité de Droit Civil d>Apres le Traité de Planiol) 
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1956, 10 tomo, p. 202. 

61 "Art. 46 - Sede delle persone giuridiche 
Quando la legge fa di pendere determinati effetti dalla residenza o daI domicilio) per le 
persone giuridiche si ha riguardo alluogo in cui e stabilita la !oro sede (Cod. Proc. Civ. 
141) 145). 
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi deWart. 16 o la sede risultante daI registro e 
diversa da quella effettiva) i terzi possono considerare come sede della persona giuridica 
anche questa ultima (33)." 

62 "Art. 1590 
- Sede 

A sede da pessoa colectiva é a que os respectivos estatutos fixarem ou) na falta de designa
ção estatutária) o lugar em que funciona normalmente a administração principal." 

63 ''Art. 56. Le domicile des personnes morales es~ sauf disposition contraire des statuts) au 
sifge de leur administration." 
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A expressão domicílioy no presente art. 75 do nosso Código Civil, 

há de ser entendida cum grana salis, pois evidentemente uma pessoa 

jurídica não pode ter residência, no sentido humano do termo. Tanto 

assim que algumas legislações, no direito comparado, como vimos, 

evitam utilizar o vocábulo em relação às pessoas jurídicas, preferindo 
falar simplesmente em sua sede. 

Seja como for, é aí que as pessoas jurídicas têm o seu centro de 

atividades, importantíssimo principalmente para o exercício de direi

tos e a cobrança das obrigações, bem como para o estabelecimento 

das competências processuais ativa e passiva. 

O critério utilizado pelo Código, em relação aos entes políticos, 

nos incisos I a III do artigo em foco, é o da sede do Governo. Então, 

a União está sediada no Distrito Federal, e os Estados e Territórios, 

nas respectivas capitais. 

Mas, segundo a vigente Constituição, a capital da União não é o 
Distrito Federal (diferentemente do que acontecia, por exemplo, ao 

tempo das Cartas de 1946, 1967 e 1969, vigente esta ao tempo da 

apresentação do projeto que veio a se tornar o atual Código - o art. 

2° de todas elas dizia que o Distrito Federal é a capital da União). Hoje, 

a capital da União é Brasília (art. 18, § l°, da Carta Magna). 

Há, pois, um descompasso entre o que diz a lei e o que declara a 

Constituição. Finda não tendo maior relevância. Entretanto, apenas 

por uma questão de harmonia, seria interessante que essa dissonância 
fosse corrigida. 

Por outro lado, o Código, apesar de declarar qual é o domicílio 

dos Municípios (o lugar onde funcionam as respectivas administra

ções), esqueceu do Distrito Federal (talvez por ter-lhe atribuído a fun

ção de domicílio da União). Evidentemente, até por analogia, a sede 

jurídica deste tem de ser onde funcione a administração distrital. 

Eis mais um detalhe que pode, ad futurumy ser consertado. 
Indo ao que interessa, tem-se que a União ajuizará as causas cíveis 

na capital do Estado ou Território em que tiver domicilio a outra par-
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te (CPC, art. 99, I) e será demandada, à escolha do autor, no Distrito 

Federal64 ou na capital do Estado em que se deu o ato que deu origem 
à demanda, ou em que se situe o bem (CFj88, art. 109, §§ l° a 4°).65 

64 Ou melhor - digo eu -, em Brasília. 
65 ''Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União) entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras) rés) assistentes ou oponentes) exceto as de falíncia) as 
de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à justiça do Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou 
pessoa domiciliada ou residente no País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional; 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens) se11Jiços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas) excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da justiça Militar e da justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional) quando) iniciada a exe
cução no País) o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro) ou reciprocamen
te; 
VI - os crimes contra a organização do trabalho e) nos casos determinados por lei) contra 
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 
VII - os (%abeas-corpus))) em matéria criminal de sua competência ou quando o cons
trangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra 
jurisdição; 
VIII - os mandados de segurança e os «habeas-data)) contra ato de autoridade federal) 
excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves) ressalvada a competência da 
justiça Militar; 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro) a execução de carta 
rogatória) após o exequatur, e de sentença estrangeira) após a homologação) as causas 
referentes à nacionalidade) inclusive a respectiva opção) e à naturalização; 
XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
§ 1 ° As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver 
domicílio a outra parte. 
§ 2° As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em 
que for domiciliado o autor; naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem 
à demanda ou onde esteja situada a coisa) ou) ainda) no Distrito Federal. 
§ 3° Serão processadas e julgadas na justiça estadual) no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários) as causas em que forem parte instituição de previdência social e 
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As demais pessoas jurídicas (inclusive de direito público) têm, a 

teor do inciso N do artigo sob exame, domicílio onde funcionarem 

as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicí

lio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Evidentemente, se 

se tratar de pessoa pública criada por lei, esta também poderá estabe

lecer diversamente. 

Dizem respeito ao tema, do ponto de vista processual, os arts. 

109, §§ 1° a 4°, da Constituição (entes federais), e 99, I e II, e 100, 

rv, do Código de Processo Civil. 

O § IOdo presente artigo decorre da teoria pluralista adotada pelo 

Código em relação ao domicílio, mas a opção por qualquer dos domi

cilios das sucursais, filiais ou estabelecimentos só vale para os atos ali 
praticados. 

E o § 2° refere-se a uma hipótese de domicílio obrigatório para a 

pessoa jurídica cuja sede esteja no estrangeiro, mas que tenha agência 

ou agências no Brasil, caso em que se considera como domicílio o lo

cal do estabelecimento, sito em território nacional, em relação às obri

gações por ela contraídas. 

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor pú

blico, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu represen

tante 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 encon-

segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada 
essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 
julgadas pela justiça estadual. 
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterio7; o recurso cabível será sempre para o Tribunal 
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau." 
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trar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio esti

ver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

Direito anterior: Art. 36. Os incapazes têm por domicílio o dos 

seus representantes. 

Parágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do marido, 

salvo se estiver desquitada (art. 315), ou lhe competir a administração do 

casal (art. 251). 

Art. 37. Os funcionários públicos reputam-se domiciliados onde 

exercem as suas funções, não sendo temporárias, periódicas, ou de sim

ples comissão, porque, nestes casos, elas não operam mudança no domi

cílio anterior. 

Art. 38. O domicílio do militar em serviço ativo é o lugar onde servir. 

Parágrafo único. As pessoas com praça na annada têm o seu domicílio 

na respectiva estação naval, ou na sede do emprego que estiverem exercen

do, em terra. 

Art. 39. O domicílio dos oficiais e tripulantes da marinha mercante 

é o lugar onde estiver matriculado o navio. 

Art. 40. O preso, ou o desterrado, tem o domicílio no lugar onde 

cumpre a sentença, ou desterro (art. 80, § 2°, nO 2, da Constituição 

Federal) . 

COMENTÁRIOS 

577 

O art. 76 condensou os arts. 36 a 38 do Código pretérito num 

único dispositivo, mais simplificado. 
O tema de que ora se cuida - domicílio necessário - é ferido em 

diversos códigos estrangeiros. 

O alemão regula em seus §§ 8, o domicílio dos incapazes ou re

lativamente capazes, 9, o dos militares, e 11, dos filhos .66 

66 cc § 8 - Wohnsitz nicht voli Geschá'ftsfihiger 
(1) Wer geschaftsunfohig oder in der Geschaftsfohigkeit beschrankt istJ kann ohne den 
Willen seines gesetzlichen vertreters einen T#Jhnsitz weder begründen noch aufheben. 
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o argentino - que usa, em lugar do termo necessário) a expressão 

domicílio legal) também pertinente a esse tipo de situação - é um dos 

poucos que faz uma conceituação a respeito: o domicílio legal é o lu

gar onde a lei presume, sem admitir prova em contrário, que uma 

pessoa reside permanentemente para o exercício de seus direitos e 

cumprimento de suas obrigações, mesmo que, de fato, não esteja ali 
presente (art. 90, caput). Nos apartados l°, estabelece o domicílio dos 

funcionários públicos; 2°, dos militares; 6°, dos incapazes, e 8°, dos 

agregados. No art. 100 deixa claro que essa espécie de domicílio, tan

to quanto o real, determina a competência para direitos e obrigações.67 

(2) Ein Minderjiihriger, der verheiratet ist oder war, kann selbstiindig einen TiVóhnsitz 
begründen und aufheben. 
§ 9 - TiVóhnsitz eines Soldaten 
(1) Ein Soldat hat seinen TiVóhnsitz am Standort. AIs TiVóhnsitz eines Soldaten) der im 
Inland keinen Standort hat) gilt der letzte inliindische Standort. 
(2) Diese Tfmchriften finden keineAnwendung aufSoldaten) die nur aufGrund der 
HTehrpflicht HTehrdienst leisten oder die nicht selbstiindig einen TiVóhnsitz begründen 
konnen. 
§ 10 (weggefaUen) 
§ 11 - TiVóhnsitz des Kindes 
Ein minderjiihriges Kind teilt den TiVóhnsitz der Elternj es teilt nicht den TfVhnsitz eines 
Elternteils) dem das Recht fehlt) for die Person des Kindes zu sorgen. Steht keinem 
Elternteil das Recht zu) for die Person des Kindes zu sorgen) so teilt das Kind den TiVóhnsitz 
desjenigen) dem dieses Recht zusteht. Das Kind behiilt den TfVhnsitz) bis es ihn rechtsgültig 
aufhebt." 

6 7 "Art. 90. EI domicilio legal es ellugar donde la ley presume) sin admitir prueba en con
tra) que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos 
y cumplimiento de sus obligaciones) aunque de hecho no esté allí presente) y así: 
1 ro. Los fUncionarios públicos) eclesiásticos o seculares) tienen su domicilio en ellugar en 
que deben llenar sus fUnciones) no siendo éstas temporarias) periódicas) o de simple comisWnj 
2do. Los militares en servieio activo tienen su domicilio en ellugar en que se hallen pres
tando aquél) si no manifestasen intención en contrario) por algún establecimiento per
manente) o asiento principal de sus negocios en otro lugar; 
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o código francês contém diversas disposições que conferem do
micílio necessário. Aos embarcados, na segunda alínea do seu art. 102; 

aos funcionários públicos, nos arts. 106 e 107; aos cônjuges, permi
tindo-lhes ter domicílios separados, na atual redação dos arts. 108 e 

108-1; ao menor não-emancipado, no art. 108-2; ao tutelado, no art. 

108-3; e aos agregados, no 109.68 

6to. Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; 

8vo. Los mayores de edad que sirren) o trabajan) o que están agregados en casa de otros) 
tienen el domicilio de la persona a quien sirrMt) o para quien trabajan) siempre que 
residan en la misma casa) o en habitaciones accesorias) con excepción de la mujer casada) 
que) como obrera doméstica) habita otra casa que la de su marido; 

Art. 1 00. EI domicilio de derecho y el domicilio real determinan la competencia de las 
autoridades públicas) para el conocimiento de los derechos y cumplimiento de las 
obligaciones." 

68 "Article 102 (Loi du 12 novembre 1938; Ordonnance nO 58-923 du 7octobre 1958 art. 
1Journal Officiel du 9 octobre 1958; Loi nO 69-3 du 3 janvier 1969 art. 13 Journal 
Officieldu 5 janvier 1969 en vigueur le ler janvier 1970) . . ,. 
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d)un bateau de navigation intérieure 
immatricu1é en France) qui n)ontpas le domici1e prévu à l)alinéa précédent ou un domicile 
légal) sont tenus de choisir un domici1e dans l)une des communes dont le nom figure sur 
une liste établie par arrêté du garde des sceaux) ministre de la justice) du ministre de 
l)intérieur et du ministre des travaux publics) MS transports et du tourisme. Toutefois) les 
bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une 
autre commune à condition que Fentreprise qui exploite 1e bateau y ait son siege ou un 
établissement; dans ce cas) te domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à 
défaut de choix par eux exercé) ces bateliers et personnes ont 1eur domicile au siege de 
Pentreprise qui exploite te bateau et, si ce siege est à t>étrange1; au bureau d)aifretement 
de Paris. 

Article 106. Le citoyen appelé à une fonctionpublique temporaire ou révocable) conserrera 
le domicile qu)il avait auparavant) s)il n)a pas manifesté d)intention contraire. 
Article 107. Ilacceptation de fonctions conférées à vie emportera trans1ation immédiate 
du domicile du fonctionnaire dans te 1ieu ou il doit exercer ces fonctions. 
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o italiano estipula, no art. 45, o domicílio dos cônjuges, do me
nor e do interdito. 69 

O código lusitano traça, no 85°, o dos menores e interditos e, no 

87° o dos funcionários públicos.70 

Article 108 (Loi du 6 février 1893; Loi nO 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal 
Oificieldu 12juillet 1975 envigueur le 1erjuillet 1976). Le mari et la femme peuvent 
avoir un domicile distinct sans qu)il soitpour autantporté atteinte aux regles relatives 
à la communauté de la vie. 
Toute notification faite à un époux) même séparé de corps) en matiere d)état et de capacité 
des personnes) doit également être adressée à son conjoint) sous peine de nullité. 
Article 108-1 (inséré par Loi nO 75-617 du 11juillet 1975 art. 2 Journal Oificieldu 12 
juillet 1975 envigueur le 1erjuillet 1976). Larésidence séparée des époux) au cours de 
la procédure de divorce ou de séparation de corps) entraíne de plein droit domicile distinct. 
Article 108-2 (insérépar Loino 75-617 du 11juillet 1975 art. 2Journal Oificieldu 12 
juillet 1975 en vigueur le ler juillet 1976). Le mineur non émancipé est domicilié chez 
ses pere et mere. 
Si les pere et mere ont des domiciles distincts) il est domicilié chez alui des parents avec 
lequel il réside. 
Article 108-3 (inséré par Loi nO 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Oificiel du 12 
juillet 1975 en vigueur le 1erjuillet 1976). Le majeur en tutelle est domicilié chez son 
tuteur. 
Article 109. Les mafeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui) auront 
le même domicile que la personne qu)ils serrent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu)ils 
demeureront avec elle dans la même maison." 

69 "Art. 45° - Domicilio dei coniugi dei minore e dell'interdetto 
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nelluogo in cui ha stabilito la sede principale 
dei propri affari o interessi. 
Il minore ha il domicilio nelluogo di residenza della famiglia o quello deI tutore. Se i 
genitori sono separati o illoro matrimonio e stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli 
effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza) il minore ha il domicilio deI 
genitore con il quale convive. 
IJinterdetto ha il domicilio deI tutore (343)." 

70 "Art. 85° - Domicilio legal dos menores e interditos 
1. O menor tem domicílio no lugar da residência da família; se ela não existi1) tem por 
domicílio o do progenitor a cuja guarda estiver. 
2. O domicílio do menor que em virtude de decisão judicial foi confiado a terceira pes
soa ou a estabeleciment9 de educação ou assistência é o do progenitor que exerce o poder 
paternal. 
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Enflm, O código suíço, apenas o dos menores e tutelados. 71 

Nosso Código deu domicílio necessário ou legal ao incapaz - o 

de seu representante ou assistente72 - ao servidor público - o lugar 

em que exerce permanentemente suas funções - ao militar - onde 

servir, e, sendo da Marinha ou Aeronáutica, a sede do comando a que 

se encontrar imediatamente subordinado - ao marítimo - onde o navio 

estiver matriculado - e ao preso - o lugar em que cumprir a sentença. 

Esses domicílios acarretam, segundo alguns doutrinadores, pre

sunção juris et de jure (viu-se que o código argentino a consagra expli-

3. O domicílio do menor sujeito a tutela e o do interdito é o do respectivo tutor. 
4. Quando tenha sido instituído o regime de administraçfio de bens> o domicílio do 
menor ou do interdito é o do administrado?; nas relações a que essa administração se 
refore. 
5. Não sfio aplicáveis as regras dos números anteriores se delas resultar que o menor ou 
interdito não tem domicílio em território nacional. 
(Redacção do Dec.-Lei nO 496/7'0 de 25-11) 
Art. 86° (Revogado pelo Dec.-Lei nO 496/7'0 de 25-11) 
Art. 87" - Domicílio legal dos empregados públicos 
1. Os empregados públicos> civis ou militares) quando haja lugar certo para o exercício 
dos seus empregos) têm nele domicílio necessário) sem prejuízo do seu domicílio voluntá
rio no lugar da residência habitual. 
2. O domicílio necessário é determinado pela posse do cargo ou pelo exercício das respecti
vas junções." 

7l Art. 25 (Nouvelle teneur selon le ch. 12 de laLF du 5 oct. 1984> en vigueur depuis le 
1erjanv.1988) RO 1986122; RS 210.1 art. ler; FF 1979 II 1179).1. Eenfant sous 
autorité parentale partage le domicile de ses pere et mere ou) en l>absence de domicile 
commun des pere et mere) le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; 
subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 
2. Le domicile des personnes sous tutelle est au siege de Fautorité tutélaire." 

72 Existe regra processual absolutamente coerente com esta, no Código de Processo 
Civil: 
''Art. 98. A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio de seu repre
sentante." 
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citamente). Entretanto, isso não é tão importante entre nós, porque, 
como ficou consagrada pelo Código a pluralidade domiciliar, um fun
cionário público pode, perfeitamente, residir na cidade A com ânimo 
definitivo, e exercer suas funções na vizinha cidade B. Terá domicilio 
real em uma e legal na outra. Então, não importa que o desta última 
não admita prova em contrário, pois se prova houver, conquanto não 
desconstitua o domicílio legal, acresce a ele outra sede domiciliar. 

Para os terceiros, de todo modo, a indicação legal é guia seguro 
para a preservação de seus direitos. 

Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no es

trangeiro, 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. 

Direito anterior: Art. 41. O ministro ou agente diplomático do 

Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar 

onde tem, no País, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Fe

deral ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 

COMENTÁRIOS 

o dispositivo, que versa domicílio de agentes diplomáticos, é idên
tico ao antigo art. 41, em sua última redação. 

Havia sido, na tramitação do projeto, suprimido pela emenda nO 
21 do Senado, que considerou ser a matéria própria do Direito Inter
nacional e do Direito Processual Civil, mas a Câmara preferiu restaurá

lo, por entendê-la pertinente.73 

73 BRASIL, Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre as emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nO 634, de 1975, do Poder Executivo, 
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No direito comparado, alguns poucos códigos tratam da matéria. 
O espanhol, na segunda alínea de seu art. 40.74 

O português, em seu art. 88°,75 
Curiosamente, o primeiro deles dá como solução, no caso de di

plomata que, citado no estrangeiro, alegue territorialidade, o direito 
a ser demandado, em seu país natal, no último domicílio que ali hou
ver tido; o outro, o domicílio da capital. Pois bem: nosso Código ado
ta ambas as soluções, alternadamente. 76 

A regra existe porque, no funcionamento das relações entre os 
Estados soberanos, o Direito Internacional Público contempla a isen

ção, por parte dos diplomatas, da jurisdição do país estrangeiro em 
que serve, a fim de preservar a soberania do seu próprio, do qual é 
representante (extraterritorialidade jurisdicional). Assim, os diploma
tas brasileiros, nessa situação, fazem jus a ser acionados no Brasil. E, 
para determinar o lugar, aplica-se o artigo em comento. O agente di
plomático indica onde possui, em território nacional, seu domicílio, 
ou, não o fazendo, considerar-se-á domiciliado no Distrito Federal 

(rectius) Brasília) ou no último lugar em que, aqui, teve domicílio real. 

que "institui o Código Civil", Parecer final às emendas do Senado Federal feitas ao 
projeto de lei da Câmara de nO 118) de 1984) que institui o Código Civil) Centro de 
Documentação e Informação da Cimara dos Deputados, Brasília, 2000, p. 128. 

74 "Artículo 40 . ... 
El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero) que 
gocen deI derecho de extraterritorialidad) será el último que hubieren tenido en territorio 
espafiol." 

75 "Art. 88° - Domicílio legal dos agentes diplomáticos portugueses 
Os agentes diplomáticos portugueses) quando invoquem a extraterritorialidade) consi
deram-se domiciliados em Lisboa." 

76 Volto a reparar que o Código menciona o Distrito Federal, quando poderia ter se 
referido a Brasília. 
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A extraterritorialidade pode ser renunciada, mediante prévia 

autorização do Governo que o diplomata representa, em alguns ca

sos especiais, em que não incidirá, portanto, o presente comando. 

Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes espe

cificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obriga

ções deles resultantes. 

Direito anterior: Art. 42. Nos contratos escritos poderão os 

contraentes especificar domicílio onde se exercitem c:; cumpram os direitos e 

obrigações deles resultantes. 

COMENTÁRIOS 

o artigo em epígrafe é absolutamente igual ao 42 do Código de 1916. 

Trata-se do chamado domicílio de eleição. 

N a legislação comparada, cuidam do tema, entre outros: 

a) o código argentino, em seus arts. 101 e 102/7 

b) o francês, no seu art. 111/8 

c) o italiano, no 47;79 

77 ''Art. 101. Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la 
ejecución de sus obligaciones. 
Art. 102. La elección de un domicilio implica la extensión de la jurisdicción que no 
pertenecía sino aios jueces deI domicilio real de las personas." 

78 ''Article 111 (DécretnO 75-1122 du 5 décembre1975 art. lJournal OjJiciel du 9 décembre 
1975 en vigueur le 1 er janvier 1976). Lorsqu)un acte contiendra) de la part des parties 
ou de Pune d)elles) élection de domicile pour Pexécution de ce mtme acte dans un autre 
lieu que celui du domicile réel) les signifícations) demandes et poursuites relatives à cet 
acte) pourront ttre faites au domicile convenu) et, sous ré serve des dispositions de l)article 
48 du nouveau Code de procédure civile) devant le juge de ce domicile." 

79 "Art. 47 - BJezione di domicilio 
Si puà eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. 
Questaelezione deve farsi espressamente per iscritto (1350)." 
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d) O português> no 84°. 80 

Dentro das dezenas de classificações que os autores, a seu alvedrio, 

estabelecem acerca de domicílio, uma denomina domicílio voluntário 
(por não ser legal, ou necessário) geral o que é escolhido livremente 

pela pessoa dotada de capacidade plena, e domicílio voluntário espe

cial o que se estipula contratualmente. 

O domicílio assim fixado é dito domicílio de contrato ou de elei

ção. Ele é estabelecido com o único fito de dar competência ao órgão 

jurisdicional do domicílio eleito, portanto sua função é facilitar a exe

cução do contrato, ou melhor, as providências jurisdicionais que 

porventura decorram da inexecução deste, evitando, por exemplo, 

despesas com deslocamento das partes para outros lugares, caso os 

contraentes sejam domiciliados em cidades diferentes. 

O domicílio eleito, por conseguinte, é absolutamente ficto. Em 

rigor, a expressão domicílio de eleição é imprópria. O que se elege é 
um foro. A disposição é muito mais de direito processual que de di

reito material. 

Quando se faz essa especificação contratual, fica fixado um do
micílio especial) que, por seu alcance restrito - só para aquele negócio 

- se contrapõe ao domicílio geral (voluntário ou necessário), que cen
traliza os negócios e interesses da pessoa.81 

Não há problema que o domicílio de eleição seja no mesmo foro 

que o do domicílio geral das partes. Não se imagine que, nesse caso, 
a fixação contratual é desnecessária, porque estaria prevenindo a 

mudança de domicílio dos contratantes. 

80 "Art. 84° - Domicílio eJectivo 
É permitido estipular domicílio particular para determinados negócios, contanto que a 
estipulação seja reduzida a escrito." 

81 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 19a ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 1998, vol. I, pp. 240/241. 
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A eleição do foro deve ser escrita e explícita. Não se presume. 

Os tribunais têm sido restritivos com cláusulas desse jaez inseridas 

em contratos de adesão, especialmente quando prejudiciais à parte 

aderente. 
Quanto à extensão ou amplitude do direito de eleger foro, regis

tre-se que se limita nas balizas do art. 111 e seus §§, do Código de 

Processo Civil, o qual deixa claro que só se pode alterar a competên

cia em razão do valor e do território, nunca aquela em razão da maté

ria e da hierarquia (ou seja, a eleição possível é de foro, nurica de juíw). 82 

Do ponto de vista material, embora a eleição de foro não se qua

lifique estritamente como cláusula abusiva, em tema de direito do 

consumidor, nos termos do rol contido no art. 51 do CDC, deve ser 
considerada nula se ocasionar "desequilíbrio na posição das partes no 
contrato de consumo) ( .. .) salvo se tiver sido discutida gré a gré, de modo 
efetivamente bilateral) entre fornecedor e consumidor". 83 

Nota-se que, no tema presente, o Código, embora não contenha 

regulação inconveniente, poderia ter trazido algum avanço e não per

manecido estacionado no mesmÍssimo patamar da legislação pretéri
ta, cujas bases remontam ao século retrasado. Conforme seus críti

cos, esse tema da eleição de domicílio "contém obscuridades) que não 

foram esclarecidas pelo recodiftcador. Em suma) deve se observar que o for
midável desenvolvimento que os contratos (e as teorias que o estudam) co-

82 ''Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por con
venção das partes) mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do ter
ritório) elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. 
§ 10 O acordo, porém, s6 produz efeito, quando constar de contrato escrito e 
aludir expressamente a determinado neg6cio jurídico. 
§ 2° O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes." 

83 Nelson N ery J r., Da Proteção Contratual, em Código Brasileiro de Defesa do Consu
midor (Ada Pellegrini Grinover et.a,lii) , 5~ ed., Rio de Janeiro, Forense Universitá
ria, 1998, p. 404. 
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nheceram no intervalo entre a promulgação da codificação de 1916 e o 
nascimento da lei de 2002 não se refletiu no tratamento que o novo Códi
go destinou à eleição de domicílio especial) idêntico) como já se observou) à 
normativa anterior. Esta falta de atualização é um problema recorrente 
em todo o Código de 2002) mas particularmente visível no capítulo que 
trata do domicílio. Repetindo os méritos e os deméritos da codificação que 
revogou) não consegue encontrar sua justificativa histórica. Na omissão 
do codificado r, a responsabilidade de construir uma racionalidade con
temporânea para o direito civil brasileiro permanece nas mesmíssimas 
mãos em que esteve nos últimos anos) quais sejam: as mãos da doutrina) 
da jurisprudência e do legislador especial. A oportunidade perdida pelo 
recodificador não deve servir para desanimar estes protagonistas) antes 
servindo como estímulo à continuidade da tarefa de renovação do cená
rio civilista."84 

84 Bruno Lewicki, "O Domicílio no Código Civil de 2002", in A Parte Geral do 
Novo Código Civil) Gustavo Tepedirro (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 2002, 
p.148. 
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