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ESTUDO SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 2.031 DO
CÓDIGO CIVIL PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.o 234,

DE 11.01.2005

Marcello Artur Manzan Guimarães

I - INTRODUÇÃO

o novo Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ao passo que
em seu art. 44 elencou de maneira diversa do Código Civil de 1916 as pessoa jurídicas de direito

privado, alterou substancialmente o regime legal dessas, em especial das associações (arts. 53 a

61), das fundações (arts. 62 a 69) e das sociedades (Livro 11, Título 111, arts. 981 a 1141), essas que
passaram então a ser classificadas como empresárias (antigas sociedades comerciais) e não

empresárias (antigas sociedades civis). Ademais, disciplinou o regime legal aplicável aos

empresários individuais (antigos comerciantes individuais).

O art. 2.031 do Código Civil assim se encontrava originahncntc redigido:

"Art. 2.031. As associações, sociedades efundações, constituídas na forma das

leis anteriores, terão oprazo de um anopara se adaptarem às disposições deste Código,
apartir de sua vigência; igualprazo é concedido aos empresários. "

Porquanto o Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, as

pessoas jurídicas de direito privado mencionadas e os empresários individuais tinham até o dia 11

de janeiro de 2004, ou seja, dois anos para alterarem seus atos constitutivos e os adequarem às

novas disposições legais.

Diante da constatação que o prazo estipulado pelo art. 2.031 não sena
suficiente para tanto, sobreveio a apresentação de projeto de lei pelo Deputado Pastor Francisco

Olímpio (pL 1.273/2003), relatado pelo Deputado João Alfredo, objetivando a sua alteração para

que o prazo assinalado fosse dilatado por mais um ano.

O referido projeto foi convertido na Lei 10.838, de 30 de janeiro de 2004,

que alterou o art. 2.031 para que tivesse a seguinte redação:

"Art. 2.031. As associações, sociedades efundações, constituídas na forma das

leis anteriores, terão o prazo de 2 (dois) anos para se adaptar às disposições deste

Código, apartir de sua vigência; igualprazo é concedido aos empresários. "
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Com a nova modificação, o prazo para alteração dos atos constitutivos

iniciou-se em 11 de janeiro de 2003 e, em tese, se encerraria em 11 de janeiro de 2005.

A Medida Provisória n.O 234 revoga a Lei 10.838/2004 e altera

novamente o art. 2.031 do Código Civil para que vigore a seguinte redação:

"Art. 2.031. As associações, sociedades efundações, constituídas na forma das

leis anteriores, bem assim os empresários, deverão se adaptar às disposições deste

Código até 11 dejaneiro de 2006."

Concede, pois, mais um ano aos empresários individuais, associações,

sociedades e fundações para que procedam às alterações exigidas pelo Código Civil.

11 - DAS MODIFICAÇÕES OPERADAS PELO CÓDIGO CIVIL E DAS PROVÁVEIS

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA NÃO SUBSUNÇÃO ÀS NOVAS DISPOSIÇÕES

LEGAIS

a) Fundações

Das disposições legais relativas às fundações, as principais modificações

operadas pelo Código Civil de 2002 são as seguintes:

(i) as fundações somente podem ser constituídas para fins religiosos,

morais, culturais ou de assistência (art. 62, parágrafo único);

(ii) se constituída por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é

obrigado à transferir-lhe, desde logo, a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados,

sob pena de serem registrados em nome dela por força de mandado judicial (art. 64);

(iii) após a criação da fundação, se o estatuto não for elaborado no prazo

assinalado pelo instituidor, ou se não houver prazo assinalado, deve o Ministério Público fazê-lo

em cento e oitenta dias (art. 65, parágrafo único);

(iv) o Ministério Público Federal deve velar pelas fundações instaladas no

Distrito Federal ou em Território (art. 66, §1.0
) ;

(v) o quorum para alteração dos estatutos das fundações, que antes era de

maioria absoluta, passou a ser de dois terços dos competentes para geri-las e representá-las (art.

67, I);

(vi) no Código Civil de 1916, a alteração dos estatutos das fundações se
submetia à aprovação pela autoridade competente; atualmente, a alteração deve ser aprovada pelo
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Ministério Público, e, caso esse a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado

(art. 67, I1I);

(vi) no regramento anterior, a minoria vencida na alteração dos estatutos

poderia lhe promover a nulidade dentro de um ano; hoje, quando da submissão das alterações

para aprovação do Ministério Público, deve esse órgão cientificar a minoria para que, em dez dias,

impugne as alterações efetivadas (art. 68).

Caso o prazo previsto no art. 2031 do Código Civil se esgote sem que

todas as fundações promovam a alteração de seus estatutos, as seguintes conseqüências jurídicas

advirão para as que não tiverem seus atos constitutivos modificados:

(i) existirão fundações cujo objeto social será diverso daqueles previstos

no parágrafo único do art. 62 (fins religiosos, morais, culturais ou de assistência), em manifesta

contrariedade à lei;

(ii) as fundações constituídas que ainda não tiveram para si transferida a

propriedade ou qualquer direito real sobre os bens dotados pelo instituidor, que é obrigado pelo

art. 65 a fazê-lo, deverão recorrer ao Poder Judiciário para que os bens sejam registrados em seu

nome;

(iii) as fundações que ainda náo tiveram elaborados os seus estatutos

poderão ser compelidas pelo Ministério Público a fazê-lo;

(iv) essas fundações continuarão a alterar seus estatutos em observância

ao quorum de maioria absoluta, em total contrariedade ao Código Civil, que exige quorum de dois

terços dos competentes para geri-las e representá-las;

As demais alterações trazidas pelo Código Civil não teriam efeito prático

substancial sobre as fundações que não cumprirem o seu art. 2031.

b) Associações

o regime jurídico das associações sofreu considerável alteração, pois o

Código Civil em vigor inovou ao trazer diversas disposições legais relativas a essa espécie de

pessoa jurídica, a saber:

(i) determinação expressa no sentido de que as associações se constituam

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, não havendo direitos e

obrigações recíprocos entre os associados (art. 53, caput e parágrafo único);

(ii) o estatuto da associação deve conter, sob pena de nulidade, os

diversos requisitos elencados no art. 54, como por exemplo as condições para admissão, demissão

e exclusão de associados (inc. II), os seus direitos e deveres (inc. IH), o modo de constituição e
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funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos (inc. V) e as condições para alteração

das disposições estatutárias e para a dissolução (ine. VI);

(iii) estabelecimento de igualdade de direitos entre os associados, com a

possibilidade de instituição de categorias com vantagens especiais (art. 55);

(iv) a intransmissibilidade da qualidade de associado, salvo se o estatuto

dispuser diversamente (art. 56);

(v) possibilidade de exclusão do associado somente na hipótese de justa

causa, obedecido o disposto no estatuto. Caso esse seja omisso, a exclusão poderá também

ocorrer diante da existência de motivos graves, a serem reconhecidos em deliberação

fundamentada da maioria dos presentes em assembléia especialmente convocada para esse fim,

sempre com a possibilidade de interposição de recurso à assembléia geral (art. 57);

(vi) somente nos casos e forma previstos na lei ou no estatuto o

associado pode ser impedido de exercer direito ou função que lhe seja legitimamente conferido

(art. 58);

(vii) competência privativa da assembléia geral para eleger os

administradores e aprovar as contas da associação. É também conferida à assembléia geral

competência privativa para promover a destituição de administradores e a alteração do estatuto,

para as quais se exige o voto concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente

convocada para esse fim. Nesses casos, a deliberação só pode ocorrer se presentes a maioria

absoluta dos associados na primeira convocação ou, no mínimo, um terço dos associados nas

convocações subseqüentes (art. 59);

(viii) determinação para que a convocação da assembléia geral se faça nos

termos do estatuto e garantia do direito de promovê-la a um quinto dos associados (art. 60);

A não alteração dos atos constitutivos das associações no prazo

assinalado pelo art. 2031 do Código Civil lhes acarretarão as seguintes conseqüências jurídicas:

(i) poderão existir associações que, de forma tácita ou explícita no

estatuto, se dediquem à atividade económica. Essa situação contraria o art. 981 do Código Civil,

que reserva às sociedades (simples e empresárias) o exercício da atividade econômica. Da mesma

forma, poderão existir associações que em seus estatutos estabeleçam direitos e obrigações

recíprocos entre seus associados, em ofensa ao parágrafo único do art. 53;

(ii) poderão existir associações cujos atos constitutivos estejam

dissonantes dos ditames impostos pelo art. 54, o que os fulmina de nulidade;

(iii) poderão existir associações cujos estatutos violem o princípio da

isonomia no tocante aos direitos dos associados;
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(iv) essas associações poderão ter em seus atos constitutivos hipóteses de

exclusão de associados diversas das previstas no art. 57 do Código Civil;

(v) essas associações poderão ter em seus estatutos previsão para que a

eleição de administradores, a sua destituição, a aprovação das contas e a alteração do estatuto se

façam por órgãos diversos da assembléia geral, que, nos termos do caput do art. 59, detém

competência privativa para fazê-lo. Da mesma forma, os quoruns para deliberação poderão ser

diversos dos previstos no parágrafo único do mesmo artigo, em manifesta contrariedade à lei.

Já as demais inovações trazidas pelo Código Civil para as associações, na

prática, não acarretariam conseqüências de impacto sobre essas pessoas jurídicas.

c) Sociedades simples

o art. 966, caput, do Código Civil considera como empresáno quem

exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens

ou de serviços.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 966 dispõe que "não se considera

como empresáno quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística,

ainda COlTI o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir

elemento de empresa".

No regramento do Código Civil de 1916, eram caracterizadas como

pessoas jurídicas de direito privado, além das sociedades mercantis e dos partidos políticos (art.

16, incisos II e III), as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as

associações de utilidade pública e as fundações (art. 16, 1). Contudo, não havia qualquer

disposição legal sobre o exercício de atividade econômica por essas pessoas jurídicas.

o Código Civil de 2002 dispôs especificamente sobre o exercício da

atividade não econômica pelas associações (art. 53) e o exercício da atividade econômica pelas

sociedades (art. 981), sejam essas simples ou empresárias.

Considerando-se que o art. 982 caracteriza como empresária a sociedade

que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (arts. 966 e

967), e, como sociedades simples, as demais sociedades, é de se concluir que qualquer sociedade

que desempenhe as atividades descritas no parágrafo único do art. 966 seja caracterizada como

sociedade simples.

Assim sendo, a principal modificação a se operar nos atos constitutivos

das pessoas jurídicas descritas no art. 16, I, do Código Civil de 1916, à exceção das entidades

religiosas, se dá em relação à natureza de seu objeto social.
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Caso a atividade desempenhada por elas seja não econômica, devem

modificar o seu regime jurídico e se constituir sob a forma de associação.

Para as pessoas jurídicas que exerçam atividade econômica, duas

possibilidades podem ocorrer:

a) caso desempenhem atividade econômica descrita no caput do art. 966,

devem se constituir segundo um dos tipos societários regulados nos arts. 1039 a 1092, nos termos

do art. 983, primeira parte;

b) caso desempenhem atividade econômica constante do parágrafo único

do art. 966, devem constituir-se sob a forma de sociedade simples, se não optarem por qualquer

regime societário típico das sociedades empresárias, conforme autoriza o art. 983, segunda parte.

A inadequação às regras constantes desses artigos poderá acarretar a

subsistência de pessoas jurídicas que exerçam atividades não econômicas e que estejam,

formalmente, constituídas sob a forma de sociedade, ou de pessoas jurídicas que exerçam

atividade econômica e subsistam sob regime jurídico diverso daqueles atribuídos às sociedades.

Outrossim, das disposições legais atinentes à sociedade simples, algumas

delas merecem destaque:

(i) de acordo com o art. 997, o contrato social deve conter, além de

cláusulas estipuladas pelas partes, cláusulas sobre a qualificação dos sócios (inc. I), a denominação,

objeto, sede e prazo (inc. lI), o capital social, bem como os bens que os compõem (ine. III), a

quota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la (ine. IV), a prestação a que se obriga o

sócio cuja contribuição consista em serviços (inc. V), os administradores designados, seus poderes

e atribuições (inc. VI), a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas (inc. VII), e a

existência, ou não, de responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais (ine. VIII).

Qualquer modificação do contrato social atinente a essas matérias dependem do consentimento

de todos os sócios, nos termos do art. 999;

(ii) o art. 1010 dispõe que as deliberações serão tomadas por maioria de

votos, contados segundo o valor das quotas de cada sócio. Tal regramento difere do art. 1.394 do

Código Civil de 1916, que simplesmente estabeleceu quorum de maioria de votos, se o contrato

social não estipulasse diversamente;

(iii) o art. 1011, parágrafo único, proíbe que, além das pessoas impedidas

por leis especiais, sejam administradores da sociedade os condenados a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita

ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública

ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação;
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(iv) o art. 1015 dispõe que, não constituindo objeto social, a oneração ou

a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. No Código Civil de 1916, o

art. 1386, IV, previa que a alteração nos imóveis da sociedade só poderia se aperfeiçoar com o

consentimento dos sócios.

(v) os arts. 1028 a 1032 trazem disposições específicas acerca da

resolução da sociedade em relação a um sócio, seja no caso de morte (art. 1028), de retirada por

vontade do sócio (art. 1029) ou de exclusão judicial dele (art. 1030);

(vi) o art. 1033 prevê hipóteses de liquidação extrajudicial da sociedade; o

art. 1034 cuida das hipóteses de liquidação judicial e o art. 1035 permite que o contrato social

contenha outras causas de dissolução, que podem ser verificadas judicialmente quando

contestadas.

Dentre as conseqüências jurídicas da inobservância do disposto no art.

2031 pelas pessoas jurídicas enquadráveis no regime das sociedades simples, assinale-se, em

observância aos dispositivos legais acima mencionados:

(i) poderão existir sociedades cujos contratos sociais permitam que as

matérias constantes do art. 997 sejam deliberadas por quorum diverso do previsto no art. 999, ou

seja, pelo consentimento unânime dos sócios;

(ii) essas sociedades poderão prever em seus atos constitutivos quorum

para deliberação baseado na maioria dos votos dos sócios, em absoluto, não observando o fato de

que a maioria deve ser contabilizada em consideração à quantidade de quotas que cada sócio

POSSUi;

(iii) pessoas enquadradas nas hipóteses do parágrafo único do art. 1011

poderão continuar a exercer a administração da sociedade, em absoluta contrariedade à lei;

(iv) algumas sociedades poderão ter embaraçadas a venda ou a oneração

dos bens imóveis, se para tanto os contratos sociais exigirem a unanimidade dos votos dos sócios,

e não a maioria qualificada prevista no art. 10 1O;

(v) poderão existir sociedades que prevejam em seus contratos sociais

hipóteses de resolução da sociedade em relação a um sócio diversas das constantes dos arts. 1029

a 1032, bem como hipóteses de dissolução diversas das previstas nos arts. 1033 e 1034 e, também,

hipóteses dissonantes das autorizadas pelo art. 1035.

d) Empresários individuais e sociedades empresárias

o Livro 11 da Parte Especial do Código Civil, que trata do Direito de

Empresa, trouxe disposições específicas sobre o empresário, seja o empresário individual (antigo

comerciante individual), seja o empresário coletivo ou sociedade empresária (antiga sociedade
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comercial ou mercantil), em especial no tocante à sua caracterização, à sua inscrição e à

capacidade para ser empresário.

A principal delas é a obrigatoriedade de inscrição de seus atos

constitutivos no Registro Público das Empresas Mercantis (RPErvI), a cargo das juntas comerciais

(art. 967).

o Código Civil de 1916 não trazia qualquer regramento para os

empresários que não procedessem à inscrição de seus atos constitutivos nas juntas comerciais. De

acordo com a jurisprudência que se firmou a respeito do tema, eram considerados como

empresários individuais e sociedades irregulares ou de fato, mas ainda nessa condição estavam

sujeitos à falência.

o Código Civil de 2002 veio a regular as sociedades não inscritas no

RPEM, passando a classificá-las como sociedades em comum (arts. 986 a 990), e dando-lhes

tratamento diferenciado das sociedades inscritas.

Das relevantes conseqüências da ausência de mscnção das sociedades

empresánas, ressalte-se (i) a necessidade que a prova das relações dos sócios, entre S1 ou com

terceiros, seja somente escrita (art. 987) e (ii) a responsabilidade solidária e ilimitada de seus sócios

pelas obrigações sociais (art. 990).

Convém assinalar que os empresános individuais e sociedades

empresánas não escritos no RPEM são desprovidos de personalidade jurídica e sofrem todas as

conseqüências legais advindas desse fato, como por exemplo a incapacidade processual (não

podem ser autoras ou rés em juízo, devendo os seus sócios figurar como parte nas relações

processuais).

Ademais, os SÓCiOS incapazes só podem exercer a empresa por meio de

representante legal ou devidamente assistidos, desde que haja autorização judicial nesse sentido,

nos termos do art. 974.

Há de se observar também a regra insculpida no art. 977, que faculta aos

cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime

da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. O não cumprimento desse

dispositivo legal poderá acarretar a subsistência de sociedades empresárias cujos SÓC10S sejam

cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial, em flagrante ilegalidade.

No tocante às sociedades limitadas, há de se observar que:

(i) os contratos sociais não adaptados às regras do Código Civil em vigor

podem dificultar a cessão de quotas caso destoem do disposto do art. 1057. Esse artigo dispõe

que, na omissão do contrato, o sócio possa ceder a sua quota, total ou parcialmente, a quem seja
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SÓCiO, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de

titulares de mais de um quarto do capital social;

(ii) caso o contrato social permita administradores não SÓCiOS, a sua

designação depende de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver

integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização, nos termos do art. 1061. Os

contratos sociais não modificados poderão previr quorum diverso para esse mister;

(iii) os quoruns de deliberação previstos nos seus contratos SOCiaiS

deverão se adaptar às disposições do art. 1076 no tocante às matérias atinentes no art. 1071.

III - OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA

ALTERAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS

Apesar da ampliação do prazo constante do art. 2031 pela Lei 10.838, de

30 de janeiro de 2004, a maioria dos empresários e das pessoas jurídicas nele mencionadas não

promoveram as alterações de seus atos constitutivos, o que levou à edição da Medida Provisória

em estudo.

Estatísticas oficiais assinalam que, no Estado de São Paulo, apenas 45%

das empresas realizaram as adequações necessárias. No Rio de Janeiro, somente 70 mil das 600

mil empresas ativas (98% delas de micro e pequeno porte) procuraram a Junta Comercial durante

o ano de 2004 para fazer as alterações contratuais1

Consta da exposição de motivos da referida Medida Provisória que,

segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEBRAE, 50% das microempresas e empresas de pequeno porte desconhecem a legislação civil, e

80% ainda não fizeram os ajustes exigidos pelo Código Civil em vigor.

A iniciativa do Ministério da Justiça em propor a ampliação do prazo

previsto no art. 2031 deve-se ao fato de ter sido o órgão contatado por diversas entidades, entre

essas a Federação das Industrias do Estado de São Paulo - FIESP, o Serviço Social da Indústria

SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI e o Instituto Roberto Simonsen

- IRS.

Sustentaram que o motivo da inércia na alteração dos atos constitutivos é

originada, principalmente, pela complexidade do procedimento introduzido pelo Código Civil e

pelo desconhecimento da lei por parte das microempresas e empresas de pequeno porte.

i BLUlvf, Carlos Waldemar e BRUlvf, Alajuiara dos Reis. "Nova prorrogação de prazo para as sociedades, associações
e fundações adaptarem seus atos constitutivos ao novo Código Civil". Publicado no sítio

~www~~"~in~t~elli~":gr~n~lI~" a~ju~n~di~"~ca~"~co~m~"b~r~(~An:::o~I~V~,~n:" o-.:..SO:,~j:an:e:ir:.o ml-0_O_S_l" _



A lei não prevê qualquer tipo de sanção para o descumprimento da regra

insculpida no art. 2031 do Código Civil.

Contudo, de forma indireta, as pessoas jurídicas que não procederem às

alterações exigidas sofrerão prejuízos, pois ficarão impedidas de participar de licitações, imprimir

talonários de notas fiscais, abrir contas bancárias e obter empréstimos e financiamentos. Algumas

Juntas Comerciais já não mais estão aceitando qualquer averbação de atos dessas pessoas jurídicas

enquanto os respectivos contratos sociais não estiverem afinados às novas disposições legais.

O Ministério da Justiça também justificou, na exposição de motivos, que

a proximidade do término do prazo para a promoção das adaptações às novas regras introduzidas

pelo Código Civil poderia levar ao estrangulamento das juntas comerciais e dos cartórios de

registro civil de pessoas jurídicas, que não disporiam de estrutura física e de recursos humanos

suficientes para atender o grande número de solicitações a surgir em exíguo espaço de tempo.

Considerando-se que desde a publicação do Código Civil à alteração do

art. 2031 pela Lei 10.838/2004 os empresários individuais e as pessoas jurídicas tiveram três anos

para alterar seus atos constitutivos, poder-se-ia questionar a efetividade e a coercitividade da

referida Medida Provisória, porquanto a simples prorrogação do prazo não asseguraria a

concretização do objetivo perseguido.

Por certo, diante da inércia dos entes arrolados no art. 2031 em

promover as alterações exigidas, o estabelecimento formal de algum tipo de sanção poderia

acelerar o processo de adaptação e assegurar a efetividade e a coercitividade da Medida Provisória

em exame.
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