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Novo Código Civil impõe uma série de obrigações burocráticas e dispendiosas para as 
organizações, especialmente as sociedades limitadas  
 
Recentemente, uma empresa limitada do setor gráfico, sediada em São Paulo, mobilizou dois 
escritórios de advocacia para resolver um problema relativamente simples, não fosse a entrada 
em vigor do novo Código Civil, no dia 11 de janeiro último. Por maioria simples dos votos (50% 
mais um), os quatro sócios decidiram pela fusão com uma outra gráfica paulista. Mas não foi 
possível concretizar a operação. O novo código não mais permite que decisões desse tipo sejam 
tomadas por maioria simples. É preciso que os votos correspondam a no mínimo 75% do capital 
social.  
 
Por enquanto, o negócio está em banho-maria e não sairá disso enquanto não houver consenso 
entre os sócios. A dificuldade pela qual está passando a gráfica é apenas uma das muitas 
encontradas pelas empresas desde a entrada em vigor da nova lei - considerada por muitos como 
a segunda mais importante da nação, abaixo apenas da Constituição Federal. E a perspectiva é 
que, para ajustar-se às novas exigências, as empresas vão gastar muito tempo e dinheiro.  
 
O estatuto, de 2.046 artigos, tem provocado alvoroço entre advogados e empresários. Os 
primeiros buscam entendê-lo em detalhes para orientar corretamente seus clientes, enquanto os 
outros querem informações práticas a respeito do impacto das novas regras no dia-a-dia dos seus 
negócios.  
 
CARDOSO, do Grupo Santa Gula: análise das novas regras mostra aumentos nos custos 
administrativos.  
 
E, de fato, houve mudança radical na vida das empresas, avalia o advogado Eduardo Monteiro da 
Silva, do escritório Choaib, Paiva, Monteiro da Silva e Justo. As sociedades limitadas, que são 
95% das empresas brasileiras, foram as mais atingidas, tendo ganhado leis específicas e 
semelhantes às das sociedades anônimas (veja o quadro 'As novas obrigações das limitadas').  
 
Apesar disso, muitas empresas só vão se preocupar em adequar-se às disposições do novo código 
quando aparecerem os primeiros problemas. O que é um grande equívoco. 'O melhor é atuar 
preventivamente, antecipando-se aos problemas para evitar complicações futuras', recomenda a 
advogada Cristina Salvador, do escritório Miguel Neto Advogados.  
 
> As empresas que tenham dez ou mais sócios devem realizar assembléias de cotistas até quatro 
meses após o encerramento do balanço social. Para as empresas com menos de dez sócios a 
realização das assembléias é facultativa.  
 
> Decisões a respeito de alteração contratual, incorporação, fusão, dissolução e cessação do 
estado de liquidação só podem ser tomadas com a aprovação de três quartos dos sócios.  
 
> Decisões a respeito de nomeação e destituição de administrador só podem ser tomadas com a 
aprovação de dois terços dos sócios.  
 
> A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital.  
 
> As deliberações que violem a lei ou o contrato social tornam ilimitada a responsabilidade dos 
que expressamente a aprovaram; as demais vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou 
dissidentes.  
 



> Os sócios são obrigados a repor lucros e quantias retiradas a qualquer título, caso isso se dê 
com prejuízo do capital.  
 
> Todas as limitadas, independentemente do número de sócios, são obrigadas a publicar 
convocações para assembléias e também publicar atas de reuniões que deliberem sobre redução 
do capital, salvo quando todos os sócios estiverem presentes e dispensarem essa formalidade.  
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As empresas têm até 11 de janeiro de 2004 para adequar-se às disposições do novo código, mas 
os escritórios de advocacia já percebem um crescimento do número de consultas sobre o assunto. 
'Eles querem informações principalmente sobre as mudanças no direito de família e no 
empresarial', diz a advogada Fernanda Ferrari, do escritório Pompeu e Longo Advogados (veja o 
quadro 'Entenda a nova lei').  
 
CUSTO ALTO- 'Não achei que fossem tantas as alterações', diz Leandro Cardoso, um dos três 
sócios do Grupo Santa Gula, formado por quatro restaurantes na capital paulista, todos regidos 
pelas regras das sociedades limitadas. 'Já consultei o nosso escritório de advocacia para ver o que 
precisa ser feito para estarmos de acordo com o novo código.' Mesmo sem um diagnóstico 
completo, Cardoso sabe que os custos administrativos vão aumentar, assim como as obrigações 
burocráticas. As responsabilidades dos sócios, por exemplo, ficaram muito maiores do que as das 
sociedades anônimas. Para contornar esse problema, alguns especialistas defendem a troca do 
regime jurídico de limitada para S/A. 'Eles são equivalentes em termos de burocracia, mas as S/A 
têm regras claras a respeito do limite da responsabilidade dos administradores', explica Cristina 
Salvador.  
 
O custo dessa operação está estimado em R$ 2 mil. Mas, cuidado. É possível que alguns dos 305 
artigos do Código Civil ganhem nova redação ainda em 2003. Três projetos de lei nesse sentido 
tramitam na Câmara dos Deputados e poderão ser votados no primeiro semestre. Ainda que a 
essência dos artigos seja preservada, é grande a pressão de entidades de classe, como Fiesp e 
OAB, para tornar mais simples as novas regras do direito empresarial. Assim, cabe a cada um 
analisar a situação da empresa e decidir se vale ou não a pena fazer agora as mudanças.  
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