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O que é uma
pessoa fisica?

Pessoa Física (PF) é o termo que classifica
todo ser humano enquanto indivíduo, do
seu nascimento até o seu falecimento.
Todo homem (em sentido amplo,
independentemente de sexo ou gênero,
idade ou qualquer outro fator) é pessoa
física.
Em termos legais, o ser humano é uma
pessoa física desde que nasce, pois a partir
daí já é detentor de direitos e deveres. Por
isso, você é considerado uma Pessoa Física
assim que ganha a sua Certidão de
Nascimento.



O que é uma
pessoa fisica? Segundo o Art. 1º do Código:

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos
e deveres na ordem civil.

Ou seja, é necessário apenas “existir”
para ser capaz de direitos e obrigações
na ordem civil. Em regra, todos tem
capacidade para figurar em numa
relação jurídica.



Capacidades de uma pessoa física:

A capacidade pode ser de DIREITO ou de FATO

Capacidade de Direito: É a que trata o Art. 1º do
Código Civil. É aquela da existência. Ou seja, nasceu e
“está vivo”? Tem Capacidade de Direito! Com isso
podemos afirmar que a personalidade se adquire com
o nascimento com vida, ressalvados os direitos do
nascituro desde a concepção (Art. 2º do CC).



Capacidade de uma pessoa física:

Capacidade de fato: essa é a “segunda parte” da
Capacidade. Se uma capacidade se adquire com o
simples ato de nascer, para essa (de fato) é necessário
ter capacidade de exercer sozinho atos da vida civil (em
regra aos 18).
Assim, estamos diante de uma capacidade de ação. Só
se adquire a Capacidade de Fato com a plenitude da
consciência e da vontade.



Com isso podemos perceber que algumas pessoas tem CAPACIDADE 
DE DIREITO, mas não tem CAPACIDADE DE FATO, explico.

Ex.:

Uma criança nasce (adquire a capacidade de Direito), mas não pode 
assinar contratos e contrair obrigações, pois não tem idade para o 

exercício da Vida Civil (Capacidade de Fato). Porém, quando estiver com 
a idade que o Código Civil estabelece para ser considerada maior de 

idade (18 anos, conforme Art. 5º do CC).

Uma criança nasce (adquire a capacidade de Direito), mas não pode 
assinar contratos e contrair obrigações, pois não tem idade para o 
exercício da Vida Civil (Capacidade de Fato). Essa criança nasceu 

acometida de alguma doença que retira ou reduz a sua capacidade de 
discernimento. Nem com 18 anos completos ela terá a capacidade de 

Fato.



Capacidade Plena – Que é aquela que a pessoa tem ambas
as capacidades (de direito e de fato).
Capacidade Limitada – Que pode ser:

– Incapacidade plena (absoluta): Quando a pessoa tem
apenas a capacidade de direito, não a de fato;

– Incapacidade relativa: Quando a pessoa tem apenas a
capacidade de direito, tem a de fato, mas necessita de
alguém que a substitua, auxilie ou complete a sua vontade.

Absolutamente incapaz X relativamente incapaz



Identificação da pessoa fisica:

A identificação da pessoa física no
Brasil é feita, principalmente, através
do Cadastro de Pessoa Física, o CPF.
Outros documentos, como o Registro
Geral, ou RG, também são utilizados
para identificação. Porém, não é
preciso ter qualquer um desses
documentos para ser considerado
pessoa física.



A personalidade da pessoa física

A personalidade da pessoa física

A pessoa física é detentora do que chamamos de
"personalidade civil", à qual estão vinculados diversos direitos.
A personalidade surge a partir do nascimento com vida.
Porém, o Direito brasileiro resguarda alguns direitos do bebê
ainda não nascido, desde a sua concepção, como o direito à
vida.
A personalidade deixa de existir com a morte, ainda que seja
morte presumida, nos casos de pessoas ausentes.



Direitos da personalidade
Os direitos da personalidade estão previstos nos artigos 11 a 21 do
Código Civil.

Os direitos da personalidade incluem direito à integridade física, ao
nome, à imagem, à palavra e à vida privada. Eles são intransmissíveis e
irrenunciáveis; ou seja, a pessoa física não pode transferi-los para outra
pessoa e nem renunciar a eles.

Se os direitos da personalidade são violados, a pessoa pode exigir
judicialmente o fim da lesão e também reclamar indenização pelos
danos sofridos. Um exemplo bastante comum são os processos por
indenização pelo uso da imagem pessoal de celebridades sem
autorização.



.

Direito Civil
O Direito Civil pode ser 

entendido como o “direito do 
cidadão”. Dessa forma, é um 
ramo do direito privado, que 

tem como objetivo determinar 
as regras e condutas que 

pessoas físicas e jurídicas devem 
ter em sociedade. O Código Civil 
(Lei 10.406/2002) é o principal 

diploma legal dessa área.



PessoasJuridicas
O QUE É PESSOA JURIDICA?
O termo pessoa jurídica (ou PJ, como é
comumente usado) indica uma entidade
formada por uma ou mais pessoas físicas. Elas
sempre possuem um propósito ou finalidade e
são registradas sob um CNPJ Podem ser pessoa
jurídica, por exemplo:

• Empresas;
• ONGs;
• Partidos políticos;
• Sociedades;
• Fundações;
• Igrejas.



Pessoa Jurídica
Uma pessoa jurídica é, portanto,
uma entidade que é reconhecida
pelo estado em que é registrada.
Apesar de ser formada por pessoas
físicas, registradas sob um CPF, as
pessoas jurídicas têm direitos e
obrigações específicos e possuem
uma “personalidade jurídica”
independente em relação aos
membros.



O QUE É? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) é o número designado pela Receita
Federal na abertura da empresa. Ele serve para
identificar o negócio nos mais diversos tipos de
atividades, como a emissão de notas fiscais ou o
pagamento dos impostos.

Segundo a Receita Federal, “O Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é um banco
de dados gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informações cadastrais das pessoas
jurídicas de interesse das administrações
tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”



Por que o CNPJ é 
importante?

O CNPJ define a sua pessoa jurídica. A partir deste
número você está assegurado de que a relação que
tem com os diversos órgãos reguladores é legal
(claro que são necessários procedimentos mensais,
como o pagamento de impostos, para manter sua
empresa em dia).

Ele também pode ser considerado imprescindível
para quem quer ser cliente de alguma empresa: a
partir do CNPJ são definidas as relações do cliente
com a empresa, em um momento inicial. Por
exemplo, se você quiser adquirir grande quantidade
de determinado produto que será matéria prima,
você certamente consultará a situação do CNPJ
desse fornecedor para avaliar a situação da empresa
– o que é um indicativo importante para saber se há
idoneidade no negócio.



TIPOS DE PESSOA 
JURIDICA:

1- Pessoa jurídica de direito público interno;

2- Pessoa jurídica de direito público externo;

3-Pessoa jurídica de direito privado.

De acordo com o artigo 40 do Código Civil 
Brasileiro, uma Pessoa Jurídica pode ter 

três classificações distintas, sendo:
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Entende-se por pessoa jurídica de direito público interno as
organizações, geralmente, criadas por leis e que representam
os órgãos governamentais.

São pessoas jurídicas de direito público interno:
 A união;
 Os estados, O distrito federal E os territórios;
 Os municípios;
 As autarquias, inclusive as associações públicas;
 as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Esse tipo de PJ é civilmente responsável pelas atitudes dos seus
agentes, no que diz respeito a prejuízos a terceiros, exceto quando esse
assume culpa ou dolo.

1. Pessoa Jurídica de direito público interno



Ao falar sobre pessoa jurídica de direito 
público externo, nos referimos a 

organizações de direito público regidas 
pelas normas do Direito Internacional 

Público. Ou seja, são entidades como os 
Estados estrangeiros, organizações, como 
a Organização das Nações Unidas (ONU), 
a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

2. Pessoa Jurídica de direito público externo:



3. Pessoa Jurídica de direito privado:

Nesta categoria se encaixam todas as demais entidades,
sejam elas particulares ou estatais. Nesse sentido, ela é
criada por iniciativa de seus membros e precisa ser
registrada em órgãos para passar a existir perante a lei.
No Brasil, existem seis tipos de pessoa jurídica de direito
privado:

1. Associações;
2. Sociedades;
3. Fundações;
4. Organizações religiosas;
5. Partidos políticos;
6. Empresas individuais de responsabilidade limitada.



Como uma pessoa física pode se tornar jurídica?

O primeiro passo é abrir um CNPJ e saber qual o porte da empresa
em questão. Existem diversos tipos, dentre eles, os principais são:
• Sociedade LTDA (Limitada): Atividade empresarial que é formada por

mais de um sócio.
• Sociedade Anônima (S.A.) : Forma jurídica na qual o capital não se

vincula ao nome de um ou mais sócios. O capital é comercializado
através de ações.

• Sociedade Individual: Não é tido como pessoa jurídica, ou seja, a pessoa
física do empresário responde pelas ações do negócio.

• Micro Empreendedor Individual (MEI): Tipo especial de CNPJ destinado
para microempreendedores.



Como uma pessoa física pode se tornar MEI

Para isso, você precisará dos seguintes documentos:
• RG.
• CPF.
• Comprovante de Endereço da Empresa e da Residência.
• Título de Eleitor.
• Nº da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (se 

declarou nos últimos dois anos).
• Consulta prévia de localização aprovada (se o município 

exigir).



https://maisretorno.com/portal/termos/p/pessoa-fisica

https://www.tenda.com/eudouconta/como-limpar-o-seu-nome/o-que-
e-pessoa-fisica/
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