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Operações Societárias 

-A fusão irá ocorrer quando duas ou mais sociedades unem-se,  
criando uma nova sociedade e extinguindo as anteriores. Essa  
nova sociedade irá suceder as anteriores em todos seus direitos e  
obrigações. 

 
-Exemplo: a sociedade A, produtora de leite e a sociedade B que  
faz pasteurização de produtos derivados do leite. Essas duas  
sociedades percebem que estão perdendo espaço para uma  
concorrente que faz as duas atividades e então surge a proposta  
para que elas se fundam. Irão desaparecer, como pessoa jurídica,  
tanto a sociedade A, quanto a sociedade B e será criada a  
sociedade C que irá sucedê-las em todos os direitos e obrigações. 



Operações Societárias 

-A fusão pode ocorrer entre sociedades de diversos tipos 

societários, inclusive entre sociedades simples e empresárias. 

 

-Para que ocorra a fusão, deverá haver a aprovação dos sócios  
em cada sociedade que está sendo proposta tal operação e o  
quórum para aprovação irá depender de cada tipo societário. 

 

Art. 1.120. A fusão será decidida, na forma estabelecida para os 
respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se. 



Operações Societárias 

- Normalmente o interesse em se realizar a fusão é para que a  
sociedade nova seja mais forte e competitiva no mercado, mas  
tal operação irá depender de aprovação do CADE (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), pois poderá representar  
risco à liberdade de concorrência, se se configurar domínio de  
mercado. 



Operações Societárias 

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais  
sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em  
todos os direitos e obrigações. 

§ 1º A assembléia-geral de cada companhia, se aprovar o  
protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os  
patrimônios líquidos das demais sociedades. 

§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão os  
sócios ou acionistas das sociedades para uma assembléia-geral,  
que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição  
definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas  
votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de  
que fazem parte. 



Operações Societárias 

§ 3º Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros  
administradores promover o arquivamento e a publicação dos  
atos da fusão. 

 
Art. 1.121. Constituída a nova sociedade, aos administradores  
incumbe fazer inscrever, no registro próprio da sede, os atos  
relativos à fusão. 


