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Processo nº 04/053630-0

Adaptação dos atos constitutivos das empresas às
regras do Novo Código Civil. Art. 2031.
Inexistência de sanção prevista para o eventual
descumprimento
da
regra.
Conseqüente
impossibilidade de se exigir a adaptação, que
pressupõe tão-somente a iniciativa da pessoa
jurídica interessada. Ademais, prazo para
adaptação que foi estendido por mais um ano,
afastando definitivamente a possibilidade de se
exigir o cumprimento da regra no âmbito do
registro empresarial.

Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela
empresa MIX PAPER PAPELARIA LTDA ME, insurgindo-se contra
exigência imposta ao arquivamento de sua 1a alteração contratual. Tal
exigência impunha a consolidação do contrato social, ajustando-o ao novo
Ordenamento Civil, haja vista a expiração do prazo de um ano, previsto no
artigo 2031 do CC.
Subjacente às particularidades do caso em tela, repousa
uma questão bastante relevante na órbita do registro empresarial, que todavia
ainda não chegara ao exame desta procuradoria. Trata-se da possível exigência
de adaptação dos contratos sociais às regras do novo Código Civil, em relação
às empresas que pretendam o arquivamento de atos contratuais após o prazo
legal destinado às tais adaptações.
Segundo o art. 1031 do CC, as associações, fundações e
sociedades tinham o prazo de um ano, a contar do início da vigência do
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Código (10.01.2003), para adaptarem os respectivos contratos sociais ou
estatutos à nova ordenação legal.
As dúvidas da comunidade jurídica quanto a esta
determinação legal diziam respeito às possíveis sanções decorrentes de seu
eventual descumprimento; dada a inexistência de sanções expressas para este
caso, cogitava-se das possíveis implicações que a inobservância da regra
poderia produzir.
No âmbito do registro empresarial, entretanto, não havia
que se cogitar de sanções para a inobservância do comando legal. Submetida
que está, a atividade de registro empresarial, ao princípio da legalidade, não se
podia supor quaisquer conseqüências jurídicas para a hipótese de
inobservância da norma, diante da simples razão de que tal norma jamais
previu conseqüência alguma para quem não a cumprisse.
Obviamente que juristas contemplaram conseqüências
danosas a quem não atendesse ao referido comando legal. Neste sentido,
apontavam a impossibilidade de competir em concorrências públicas, assim
como dificuldades na obtenção de crédito bancário.
Tais apontamentos, entretanto, nada têm a ver com a
atividade de registro empresarial. Neste âmbito específico, a norma do art.
2031 expressa um comando despido de sanção, contrariando a própria máxima
kelseniana segundo a qual o direito baseia-se na aplicação ‘coercitiva’ da
norma.
Não havendo sanção, não se pode exigir o cumprimento
daquele comando legal, cuja obediência pressupõe somente a livre iniciativa
da pessoa jurídica que intente a adaptação dos respectivos atos constitutivos.
Portanto, o condicionamento do arquivamento de atos
contratuais das sociedades ao cumprimento da regra do art. 2031 do CC é
inaceitável, pela simples razão de que não há norma jurídica a respaldar tal
postura.
Ademais, é necessário notar que, com a edição da Lei nº
10.838, de 30.01.2004, o prazo para proceder à adaptação dos atos
constitutivos ao novo Código foi estendido para dois anos. Portanto,
definitivamente não há que se pensar na exigência desta adaptação, até porque
não expirou o prazo legal para se realizá-la.
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Ante o exposto, opina-se pela reconsideração da
exigência, deferindo-se o arquivamento do ato.

Florianópolis, 4 de março de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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