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Operações  Societárias 

- A incorporação segue uma ideia parecida com a da fusão que é 
a união de sociedades, porém, aqui, uma sociedade será mantida 
e as demais serão absorvidas e irão desaparecer. 

 

- Pegando o exemplo da aula anterior: ao invés de se criar a 
sociedade C, na incorporação, a sociedade B, pasteurizadora de 
leite, por exemplo, desapareceria e seria absorvida pela A, 
produtora de leite, que assumiria todas as obrigações da extinta 
B, tornando-se de porte maior. 



Operações  Societárias 

- A sociedade incorporadora passará a abarcar tudo que 
pertencia à ou às sociedades incorporadas que desaparecerão. 
Não terá uma sociedade nova, mas a incorporadora irá ser 
profundamente alterada para absorver as demais. Os sócios das 
incorporadas passarão a ser sócios da incorporadora. 

 

- Também por ser um possível ato de concentração, a 
incorporação deverá passar pelo crivo do CADE para que se 
analise possível infração à concorrência. 

 



Operações  Societárias 

- Para haver a incorporação, esta deverá ser aprovada em cada 
uma das sociedades que irão ser participantes da operação. 

 

Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada 
deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do 
ato constitutivo. 



Operações  Societárias 

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos 
os direitos e obrigações. 

§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar 
o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a 
ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do 
seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão. 

§ 2º A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o 
protocolo da operação, autorizará seus administradores a 
praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a 
subscrição do aumento de capital da incorporadora. 

      



Operações  Societárias 

§ 3º Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo 
de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, 
competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação 
dos atos da incorporação. 


