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Operações  Societárias 

- Ao se constituir uma sociedade não se tem como prever como 
será o seu desenvolvimento e como ela irá atuar no mercado. Por 
isso a estrutura societária nem sempre irá se manter intacta, 
sendo que por vezes os sócios se vêm na necessidade de alterar 
o formato da sociedade, unindo-se a outra, alterando o tipo 
societário, dentre outras situações.  

 

- Essas modificações pelas quais as sociedades podem passar são 
conhecidas como operações societárias 



Operações  Societárias 

- A transformação se caracteriza pela alteração do tipo societário, 
a troca de um tipo pelo outro. 

 

- Por se tratar de uma mudança de grande profundidade na 
sociedade, tanto o art. 221 da Lei de S.A. quanto o art. 1114 do 
Código Civil, exigem o consentimento unânime dos sócios para 
que a transformação societária seja aprovada. 

 

 



Operações  Societárias 

- Todo o ato constitutivo deverá ser refeito para se adaptar ao 
novo tipo societário, sendo que é possível até mesmo a 
transformação de uma sociedade simples para uma empresária 
ou vice-versa, caso haja mudança no objeto social. 

 

- Os terceiros não podem ser prejudicados pela transformação, 
assim, se a sociedade sai de um tipo em que os sócios tinham 
responsabilidade ilimitada pelas obrigações para um tipo em que 
a responsabilidade é limitada, as obrigações anteriores à 
transformação permanecerão regidas pelo que era no tipo 
societário anterior. 

 



Operações  Societárias 

- Em virtude da recente mudança que foi feita no Código Civil 
foram alterados o art. 968 e o 1033. O primeiro dispositivo 
passou a contar com um § 3º que tem a seguinte redação: 

 

§ 3º Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá 
solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a 
transformação de seu registro de empresário para registro de 
sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos 
arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 

 



Operações  Societárias 

- Já no art. 1033 foi acrescentado um parágrafo único que 
dispõe: 

 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o 
sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de 
todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do 
registro da sociedade para empresário individual ou para 
empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no 
que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 

 


