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Um pouco mais sobre sociedades... 

As sociedades nascem da manifestação coletiva de pessoas interessadas que vão se associar para construir uma 

pessoa jurídica. 

 

 

Mas quem são essas pessoas que se associam? 

 

São investidores, pessoas que estão buscando um ganho em uma atividade que é considerada mais segura, mais 

certa do que uma atividade especulativa ou qualquer atividade. 

 

Desta forma, quando essas pessoas dotadas de interesse se associam, há a formação da sociedade, no qual 

haverá uma série de direitos e obrigações, respeitando as normas jurídicas para que a atividade seja dotada de 

personalidade jurídica.  

 

Lembrando que uma sociedade empresária tem por objetivo o lucro! Tem o objetivo do ganho de capital e o 

adquirem por exercício de uma atividade, apenas estão preocupados com o ganho e nada mais, além disso. Não 

estão preocupadas com o desenvolvimento do país, se sua atividade gerará empregos, se irá diminuir a taxa de 

desemprego e etc. 

 

Criação da sociedade = investimento seguro. 

 

Dos direitos e Obrigações dos sócios 

Posteriormente da criação da sociedade, temos o surgimento da responsabilidade social. 

 

“Art. 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e 

termina quando liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais” 

 

O surgimento desta relação do sócio com a sociedade, já existe a responsabilidade. Uma fase pré-contratual. 

Entretanto, a responsabilidade que surgi perante terceiros será apenas com o registro da pessoa jurídica. Essas 

obrigações dos sócios somente terão fim, quando a sociedade for extinta. 

 

Quota social: quando o investidor adquire uma quota social desta empresa, ele se torna titular dessa quota. 

Então, se o investidor pagou a quota, tem direito a um credito a essa sociedade e assim, por ex, poderá pedir esse 

dinheiro de volta?  



Não, É UMA RELAÇÃO PECULIAR, pois nem sempre a sociedade formada é lucrativa. Só haverá um crédito, com 

possibilidade de receber esse dinheiro quando a sociedade formada é caracterizada pela lucratividade = direito 

de crédito em potencial. 

 

Relação de participação 

O investidor primeiro subscreverá o capital social (como se fosse uma promessa), para depois integralizá-lo. Há a 

necessidade dessa subscrição e posterior integralização deste capital, pois a sociedade precisa do dinheiro dos 

investidores para desenvolver suas atividades. 

 

A relação que tem entre os sócios é uma relação regida por um regime próprio deles. 

Apenas ressalvando, o sócio não possui uma profissão certa, pode ter qualquer profissão. Quem é sócio é a 

sociedade empresária. 

 

Apenas em conclusão, o sócio possui um direito de crédito em potencial!!! Esse é o credito do sócio. Somente 

será devido se a sociedade obter o lucro. Caso contrário, não existe esse direito de crédito para com a sociedade. 

 

Uma lição de lei das S.A.’s -> DIREITOS ESSENCIAIS? Aqueles que não são facultativos. 

 

“Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de:” 

 

1) Participar dos lucros sociais: se der lucro o sócio recebe. 

2) Participar do acervo da companhia, em caso de liquidação: se houver liquidação da sociedade e após pagar 

os seus credores houver a massa resida o sócio receberá essa quantia que sobrou. 

3) Fiscalizar na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais: é o que chamamos de gestão dos 

negócios, ou seja, é o acompanhamento dos sócios da administração da sociedade. Se o sócio é investidor tem 

todas as prerrogativas de averiguar e fiscalizar o que esta acontecendo com o seu dinheiro 

4) Preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis 

em ações e bônus de subscrição: por ex, haverá um aumento do capital social, ou seja, o surgimento de mais 

quotas sociais. Assim, se elas forem acrescidas ao capital social os investidores iniciais terão o direito de 

subscreverem no capital social 

5) Retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei ou  o chamado “recesso”: situações que motivam o direito 

de retirada. Qualquer sócio tem essa liberdade, podendo dar seu lugar a terceiro ou reembolsar o direito 

investido. 

 

Em conclusão novamente, o sócio tem direito ao crédito, mas somente se a sociedade for próspera, lucrativa, 

caso contrário não, pois o sócio não poderá receber. Assim se por ex, tiver a sociedade falida, dificilmente o sócio 

receberá esse direito. Difícil termos um falecimento e o sócio receber algo. Aqui geralmente encontramos a 

falência frustrada, pois tem mais uma função de saneamento do mercado do que salvar o sócio. 

 

 

Obrigações dos sócios 

 

Obrigação mais importante de um sócio: a integralização da quota. A integralização do capital social! 



Para o sócio ingressar na sociedade precisa da subscrição. Esta é totalmente distinta da integralização. Temos a 

elaboração do contrato, e temos o capital subscrito, ou seja, todas as cotas sociais terão um titular, não existindo 

cota sem titularização. O capital integralizado é aquele pago, é cumprimento de uma obrigação.  

 

Entretanto, nem todo o valor associado deverá ser pago imediatamente, poderá subscrever em uma data e 

pagará no final do ano, em um determinada época,desde que os demais sócios concordem com essa posição. 

Para a sociedade aquele montante é extremamente importante, e geralmente aceitam esse pagamento futuro 

dos investidor. Tudo isso por conta do art. 1004. 

 

“Art. 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, 

e aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta 

pelo dano emergente da mora.” 

 

Desta forma, se acontecer do sócio não cumprir com a sua obrigação de integralizar o capital subscrito, a 

sociedade realizará a cobrança por meio de uma execução. Chamado de sócio remisso. Este gera um prejuízo 

para a sociedade, pois impede que a sociedade produza todo seu potencial para a lucratividade. 

 

“§ único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio, ou 

reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o dispositivo no §1° do art. 1031.” 

 

A redução do capital é fácil, mas não é uma imagina favorável á pessoa jurídica. Lembrando que só é possível 

primeiramente se os credores estiverem devidamente assegurados do montante. 

 

“Art. 1058. Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no art. 

1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-

lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contratos mais as despesas.” 

 

O que vimos na outra aula: Pode executar (1% do valor da causa); pode excluir o sócio (não muito viável ou 

interessante por conta da redução do capital social) ou a possibilidade do 1058 de passar a cota para terceiro. 

 

 

08.05.2013 

 

Não teve aula. 

 

 

13.05.2013 

 

Sociedade limitada 

O capital social – art. 1.055/ 1.059, CC 

 

Lembrando que a sociedade só existe com o capital social. O CC trata muito escassamente do capital social, por 

isso dessa pouca quantidade de arts, sem grandes aprofundamentos. 



 

“Bastam essas considerações para tronar claro por que o capital,da essência da sociedade, é a pedra angular de 

todo o edifício social: dele depende o êxito do empreendimento,representa o limite do esforço financeiro 

solicitado dos sócios, constituis garantia dos credores e fixa a distribuição do poder da sociedade” 

 

 

Capital social x patrimônio social 

Art. 1055: o capital social representa o somatório que os aportes que os sócios fazem a sociedade,e ou seja, todo 

o social tem que pagar para entrar ma sociedade. Esse capital social vem do pagamento que os sócios fazem  à 

sociedade, onde depois a sociedade dará a devida destinação ao estabelecimento. Este é o meio pelo qual a 

sociedade consegue realizar seu objeto social.  

 

Tudo aquilo utilizado pela sociedade para desenvolver a atividade é o patrimônio social. 

 

Capital social = somatório dos aportes que os sócios realizam a sociedade, na medida em que para ingressas na 

sociedade eles pagam. 

Esse pagamento vai resultar no capital social. Este não é feito para ficar guardado e sim para ser colocado no 

patrimônio na sociedade. Patrimônio social = somatório de bens da sociedade. 

 

Capital social é uma cifra estática, encontro o patrimônio é uma cifra dinâmica. Tudo o que se precisar da 

sociedade, negócios realizados, é dele que movimentamos. 

 

 

Funções básicas do capital social 

Função básica, pois terão uma função inicial e depois poderá de modificar no tempo. 

 

1) Produtividade: dá ensejo à atividade. O administrador converte o dinheiro em maquinas, equipamentos, gera 

o capital de gira e começa a funcionar de uma forma automática. Assim o capital deixa de ter a referencia 

quanto a produtividade. 

2) Garantia dos credores: o capital poderia ate ser uma referencia em termos de garantia aos credores, mas logo 

depois que o adm converteu esse valor e converteu em estabelecimento, o capital social vira apenas um 

aspecto no contrato social. 

 

se eu fosse um credor, quem eu procuraria ir atrás? O capital social ou patrimônio? O Capital social não é um 

valor mobiliários como uma ação, é somente uma referência, uma parte ideal de uma sociedade limitada, 

dificilmente alguém pagaria para ter essa cifra. É um valor meramente contábil. Vai ter uma significação para 

o sócio, mas não para o terceiro que eventualmente queira arrematar isso. A satisfação da inadimplência de 

uma sociedade iremos atrás no patrimônio desta sociedade. 

 

A partir do momento que o adm começa a transformar o capital social em estabelecimentos, esse será o giro 

do capital que garantirá aos credores. 

 



De uma forma geral atrelamos alguma garantia acima do capital, para de repente convencer o outro para 

realização do negócios. 

 

3) Organização do poder societário: cada sócio terá um percentual do capital social que situará esse integrante 

da sociedade se manda ou obedecer na sociedade. Depende da quantidade de quotas que tiver. Quem for o 

investidor com maior potencial poderá comandar a sociedade. A partir do capital conseguimos perceber a 

prevalência de determinado sócio na sociedade. 

 

 

Mínimo e Maximo do capital social 

O sistema brasileiro não fixa nem piso nem teto do capital. Se a sociedade tiver um atividade muito ampla, os 

sócios vão estimar esse valor a maior, ou caso contrario, vai ver conforma as projeções da a sociedade. Ampla 

liberdade que o legislador próprio para que haja um ajuste nos interesses dos sócios. Temos a flexibilidade das 

sociedades limitadas, por conta dos sócios agirem conforme acham importante para a sociedade. 

 

 

Como podem ser as contribuições? 

Art.997: qualquer espécie de bem, desde que auferidos monetariamente. Qualquer bem corpóreo ou incorpórea 

é possível para viabilizar a integralização do capital na sociedade. 

 

Condições que a doutrina, baseada no 977, nos passa quando o bem não é dinheiro: 

- que tenham valor suscetível de figurar em balanço patrimonial da sociedade 

- que o conferente seja titular dos bens e possa dispor livremente deles no momento da constituição da 

sociedade: posso ofertar a sociedade desde que tenha essa legitimidade/titularidade sobre o bem. 

- que a integralização desses bens seja total ao constituir-se a sociedade: se aquele sócio integraliza com 

determinado bem, esta transferindo à sociedade. É um valor que vai ingressas na sociedade, podendo constituir 

ate o patrimônio social, no qual precisa de uma certeza, ser transferido de forma completa. 

 

Assim sendo, excluem-se as contribuições fictícias (bens sem valor de balanço); as de trabalho (sócio de 

indústria); o crédito comercial (em geral) ou a influencia política e as coisas futuras. 

 

 

Bens conferíveis 

Ações de uma sociedade/companhia anônima, com cotação em bolsa. 

Imóveis 

Ponto empresarial (comercial): 

Marcas e Patentes 

Usufruto e gozo 

Valores mistos, parte em dinheiro e parte em espécie. 

 

 

Valor dos bens conferidos em espécie, art. 997, CC 



A avaliação, processa-se mediante consenso dos próprios sócios ou se tratar de bens cuja valorização requeira o 

juízo de técnicos, poderá se fundamentar em um perito ou mais. A estimativa direta dos bens ou na deliberação 

acerca do laudo do perito ou peritos (uso análogo do art. 8º da LSA), não pode tomar parte o sócio que conferir os 

bens, por si ou interposta pessoa. 

 

Art. 8º da LSA, ler também o §6º. 

 

O papel mais importante é minimizar a responsabilidade do sócios, ou seja, se tiver algum impugnação aos 

valores ou tentativa de responsabilização pelo menos investiram nisso, estariam de boa fé. 

 

 

Conceito de quota 

Cada sócio que ingressas na sociedade vai pagar e em questão do pagamento receberá a quota. Esse pagamento 

gera essa condição de sócios, essa tem um característica jurídica dúplice, pessoal e patrimonial. 

 

O patrimonial – é um direito de credito exercido eventualmente. Se a sociedade for lucrativa, ele vai receber, se 

for deficitária ele paga para estar lá e etc. 

Pessoal: art.1009, cinco direito essenciais, lucro, participação, retirada... já falamos, depois eu vejo. 

 

 

Representação da cota social: não são representadas pelo um documento autônomo, ou carteirinha de sócia. 

Externada pelo contrato social. O único modo de eu comprovar que sou sócio eu vejo pelo contrato social 

  

Ação é representada por um cartela, posso vender, não preciso trazer um anuência dos sócios. A quota que é 

representada pelo contrato social, no qual se eu proceder minha quota à Luiza, terá uma alteração no contrato 

social, no qual terá que ter um anuncia dos sócios. As quotas não são dotas de livre circulabilidade. 

 

Valor das cotas 

Não existe uma relação direta do valor da cota com a sua individualização. Posso ter de 1 real, 10 reais 1.000 

reais, ficando por livre atividade dos sócios através de clausulas dentro do contrato social. 

 

15.05.2013 

 

 

Contribuição em dinheiro: como sucede na constituição da sociedade, o aumento de capital em dinheiro, em 

razão de nada dispor a Lei acerca do montante e da época em que o sócio deva ingressar... 

 

Subscrição de reservas contratuais: em alguns exercícios os sócios deixaram de partilhar o lucro e este dinheiro 

ficou sob a tutela da sociedade, e como sabemos o lucro é dos sócios. Assim, caso haja a necessidade de aumento 

do capital, eles usam esse lucro para aumentar o capital 

 



Reavaliação do ativo: bens que quando ingressaram na sociedade tinham um valor e depois disso tenham uma 

valoração do bem. ex: tinham um terreno em tal cidade, ai veio o rodoanel e passou na frente desse imóvel, o 

que o tornou extremamente valioso. Reavalio o ativo e ingresso a valoração no capital. 

 

Incorporação de outra sociedade: incorporação é operação societária na qual a incorporadora vai absorver 

integralmente a incorporada, aquela assume o patrimonial da incorporada. 

Ex: vire mexe um banco pequeno desaparece e um grande toma conta. 

 

Assim aquele patrimônio que era da incorporada é absorvido pela incorporadora, aumento seu capital social. 

 

Admissão de novos sócios: por algum motivo quero montar uma filial em Manaus, mas não quero ir para lá. 

Prospecto um investidor para lá, para montar essa novo filial. Ou até mesmo um invertidor que quer entrar na 

sociedade, teremos a admissão de novos sócios. 

 

 

Redução do capital social 

É algo não próspero, no qual por algum excesso de capital oi irrealidade do capital é preciso reduzi-lo. 

 

Art. 1082: a possibilidade da redução é evidente, ou seja, existe um principio que disciplina isso: realidade do 

capital social.  

Se o capital declarado é maio que o real, haveria a necessidade de alteração para reduzir. 

 

 

Limitações do legislador: pois esta operação não poderia ser utilizada para prejudicar os sócios. 

- direitos dos sócios 

- direitos dos credores 

 

Desta forma, todos serão tratados iguais, bem como devemos respaldar os direitos dos credores. 

 

Art. 1084: 

 

 

Cessão das quotas 

Art. 5, XX da CF: é uma garantia, prerrogativa a todo e qualquer pessoa que seja sócia. Se ingressa pela livre 

vontade, poderá sair livremente também. 

 

O direito de retirada ou recesso pressupõe uma causa, uma motivação, no qual há uma deliberação, diverge do 

que foi decidido se retirando da sociedade, sem reembolsado por isso. 

Portanto esse explicado é diferente da cessão das quotas. 

 

- causa mortis; 

- negociação inter vivos: notifica, no qual este sócio esta acionando a prerrogativa do direito de preferência. Se 

todos decidirem comprar as quotas deste sócio que esta deixando, haverá uma divisão. Se ninguém se manifestar 



no prazo de 30 dias, esse alienante poderia proceder a venda para qualquer pessoa, mas de qualquer for este 

alienado se submeterá a votação. Assim, o ingresso passará por um consenso dos sócios. 

 

No causo de cessão inter vivos: 

- cessão de sócio para sócio: hipótese em que os sócios preferem que as quotas permaneçam com os que 

integram a sociedade 

- cessão à própria sociedade: esta condicionada a certas hipóteses. 

 

 

Sujeição da quota social á penhora 

O que vai se penhorar é o investimento que foi feito e não o patrimônio do sócio como pessoa. Hoje 

normalmente aceita, sem nenhum impedimento como havia antes. 

 

 

20.05.2013 

 

 

Administração das sociedades limitadas 

Administrar consiste em dirigir uma sociedade à realização do objeto social para a qual ela foi constituída, pondo 

em prática as medidas de caráter econômico-financeiro de comando e de representação, na sociedade limitada 

este órgão denomina-se administrador. 

 

Internamente, em suas relações com os sócios o administrador exerce poder de gestão; externamente, em seu 

relacionamento com terceiro o de representação. 

 

Natureza jurídica 

A natureza jurídica da representação era entendida pela ideia que os administradores eram mandatários da 

sociedade ou dos sócios. 

 

O desenvolvimento da noção de empresa, a concepção institucional das sociedades empresárias outorgou a 

convicção que os administradores das sociedades são órgãos da sociedade. 

 

Prevalece hoje a doutrina da organização, segundo a qual os administradores não são apenas meros mandatários 

da sociedade, mas sim manifestantes da própria vontade daquela, fazendo-a presente, qualquer que seja a 

natureza jurídica da administração, é um órgão a quem incumbe a gestão e representação da sociedade, com 

faculdades legais e contratuais, e responsabilidades com a sociedade e perante a terceiro. 

 

Muitas vezes encontraremos pessoas que se autodenominem “diretor” de determinado sociedade. Essa 

expressão é reservada para sociedades anônimas. Existe a diretoria, porém, nas limitadas o termo é equivocado, 

demonstra um certa ignorância da matéria. O termo adequado é “administrador”. 

 

Da onde vem esse administrador. A escolha desse administrador 



Os administradores serão escolhidos no contrato social originário ou, posteriormente, por deliberação dos 

quotistas, sob égide do regime de maioria. 

 

O CC nada esclarece acerca da forma como deve ser eleito o administrador da sociedade limitada. 

 

 

Art. 1061: a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, 

enquanto o capital não estiver integralizado,e de dois terços, no mínimo, após a integralização. 

 

Quem é o adm? É alguém que levaremos na sociedade. 

Os sócios estão proibidos de adm? Não, mas não necessariamente precisem ser sócios para adm. 

 

Quem adm a sociedade? Aquela que são formadas em adm de empresas? 

Qualquer pessoa que tenha condição negocial para exercer a atividade. 

 

 

Art. 47 + 1015 = devem ser lidos juntos para poder colocar qualquer pessoa e ao menos tempo atrelar a essa 

atividade determinados limites para adm. São referencia do contrato social ou ato que linear. 

 

 

A delegação da administração 

O CC permitiu administradores não sócios, mas a delegação foi banida do direito societário, tanto que, não 

incluída nas normas especificas sobre a sociedade limitada,  na parte geral: 

 

O art. 1018 veda uma situação que existia antes. “ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de 

suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados 

no instrumento os atos e operações que poderão participar.” 

 

 O chamado preposto, somente recebe poderes específicos para determinadas situações. Fora da condição de um 

mandatário especifico não existe mais a hipótese de delegação de poderes. Quem foi nomeado ficará até o final 

de sua gestão sem intervalos na administração. 

 

 

Administrador pessoa jurídica? 

Hoje é aceito uma sociedade ser constituída por outra sociedade. Posso ter 100% do capital social titularizados 

por outras sociedades.  Chegaram a conclusão de que não seria possível a adm por um PJ, até porque se 

pensarmos uma hora ou outra a ficção tem que se materilizar, se concretizar os atos dessa sociedade. 

Necessariamente toda sociedade vai ser administrado por uma pessoa natural ou física. 

 

Art. 1054 + 997, VI + 1062, §2º, CC 

 

Art. 1011: o administrador da sociedade deverá ter no exercício de SUS funções, o cuidado e a diligencia que todo 

homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. 



 

 

22.05.2013 

 

Art. 152:  

 

Atos proibidos 

Proibidas atividades que não fazem relação ao objeto social. 

 

É vedado aos administradores!!!! 

- entrar em operações diversas das estabelecidas no contrato sócia, salvo com o consentimento: contra o 

contrato mas autorizado. Ex: comprar um carro esportivo para sortear. 

- aplicar os fundos ou bens da sociedade em negocio ou uso de contra própria ou de 3º, sem o consentimento dos 

demais sócios 

- alienar bens sociais não destinados à venda 

- doas bens sociais: jamais poderia ser permitido, até porque se fosse, em pouquíssimo tempo a sociedade estaria 

quebrada. 

 

Os atos proibitivos são os contrários ao objeto da sociedade e aqueles que possam redundar indevidamente em 

benefício individual do administrador. 

 

Art. 1017: se for contatado alguma integralidade pelo adm, responde diretamente pelos prejuízos. Não só pagará 

aos terceiro como para a sociedade. Uma responsabilidade direta. 

 

 

Responsabilidade do administrador 

Art. 1016: 3 ou 4 administradores um resolver cometer uma situação ilícita. os demais deverão convocar um 

reunião para decidir. Existe uma extensão da responsabilidade dos adm. Até porque quem ocupa o cargo de adm 

tem um niver de formação muito alta, terão mais informações dos sócios e desta forma se souber de um tipo de 

desvio deverão denunciar. 

 

Art. 1020 e art. 1065: são semelhantes. 

1065: inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado 

 

Abuso ou excesso de poder 

Art. 1015: condição dos limites dos administradores. O certo é elaborar clausulas com as restrições às 

prerrogativas de exercício. 

 

§único: teoria ultra vires. Uma formulação protetiva dos sócios minoritários. Se cometer algum ato prejudicial 

poderão destituí-lo ou impedir que não seja realizar. 

 

 

03.06.2013 



 

Deliberação 

 

A sociedade limitada regular é uma pessoa jurídica, como tal, dotada de vontade própria quando expressada 

pelos sócios em reunião ou assembleia. 

 

Estas reuniões ou assembleias devem deliberar sobre as matérias de importância para a sociedade. 

 

Efetivamente a sociedade suscita de um mecanismo chamado deliberação que deve ser formal, formar um 

documento para formar os negócios. 

 

Art. 1010: se a coletividade decidiu sobre um determinado tema, todos se submeteram. Vou deliberar de acordo 

com a minoria de votos contatos de acordo com o numero de quotas de cada sócio. Qual a característica do 

sócio? São sempre vistos como investidores, estes podem investir mais e desta forma terá um numero maior de 

voto, não necessariamente um voto, mas mais votos conforme a quantidade de quotas que investiu. 

 

Art. 1071: não só esse artigo mais outros podem falar sobre as matérias deliberativas, como também o contrato 

social prevê a deliberação de algum tipo de matéria que pode ser extremamente pertinente a atividade da 

sociedade. Esse elenco do 1071 é exemplificativo e não taxativo. 

 

ART. 1072: o administrador quando perceber a necessidade de convocar os participantes da sociedade os 

chamarão para decidir algum decisão. 

 

§1°: a deliberação, esse evento dos sócios, pode ser chamado tanto de reunião como assembleia e o 

critério que define um da outra é o numero. 

 

Se a sociedade tiver no Maximo 10 sócios, o contrato social pode prever que as deliberações sobre as 

matérias indicadas serão dotadas em reunião de sócios, e não em assembleia. A diferença entre as duas 

modalidades de encontro não esta só na designação. 

 

§2°: o contrato social é livre para dispor sobre a periodicidade, convocação, realização e registro da reunião de 

sócios. Como diz a lei que as normas sobre a assembleia só se aplicam as reuniões, nas omissões do contrato 

social, entende-se que este pode disciplinar com ampla liberdade a instalação, funcionamento e assentamento da 

reunião. Pode prever, por ex, que a reunião dos sócios será convocada por telefone e instalada com qualquer 

número desde logo. 

 

 

§4° quando esta perto da falência onde a deliberação deve ser, por ex, chamar o numero necessário (metade+1) 

para requerer a falência e etc. se fossemos aguardar o prazo já teria sua falência decretada. 

 

§6°: a reunião dos sócios, nos casos omissos no contrato, aplicam-se as regras legais pertinentes à assembleia. 

Faculta-se, pois, que os sócios, adotando a figura da reunião, estabeleçam sua disciplina. 

 



Art. 1073: 

 

Art. 1074: 

 

Art. 1075: 
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Operações societárias: alternativas que o legislador coloca para o empresário ter algum modo de agir em relação 

a determinadas situações. Muitas vezes as situações são apresentadas de tal forma que precisa se reorganizar 

para sobreviver. – art. 1113 a 1122 = transformações, incorporação, fusão e cisão. 

 

Serve para o reposicionamento do empresário em determinadas situações, quer seja para ampliar o mercado, 

para se retrair, quaisquer que são suas motivações, teremos essas disposições para reformular sua estrutura e 

prosseguir suas atividades. 

 

A reorganização societária envolver quatro operações a saber: transformação, incorporação, fusão e cisão. Por 

meio de tais operações, as pessoas jurídicas mudam de tipo societário, aglutinam- se ou dividem-se, visando os 

sócios a dotar a respectivas sociedade de perfil mais adequado à realização do seu objeto social. Isso será feito 

por meio de deliberação, onde os sócios decidiram o que fazer por sua sociedade. Além dessas quatro operações: 

temos as holding, joint ventures, parcerias, outras alternativas que não são regadas pelo CC. 

 

 

Art. 2033: o código chama para si o regramento dessas operações, pois regem muito mal essas operações. 

 

O código civil gasta um pouco mais de artigos quanto á transformação e depois o que remanesce às outras 

operações explica em um artigo = péssimo. Temos um fase triangular, inicial em que existe a tomada de posição 

das sociedades, onde vem o adm trazendo a noticia para a deliberação, decidido pelos sócios e terá andamento. 

Se envolver duas ou mais sociedades será realizado simultaneamente, cada um em sua sede. 

 

Transformação: é a manutenção da PJ apenas com mudanças nas vestimentas societárias. Será adotada uma 

nova espécie societária. 

Ex: sociedade antiga, tipo comandita simples e alguém constata essa questão da responsabilidade solidária e 

promover uma atualização, se transformando em uma limitada, ou seja, não há a extinção da pessoa jurídica 

apenas a modificação da estrutura. 

 

Porque dificilmente constatamos uma modificação? Pois geralmente ela é discreta, interna, continua 

trabalhando, a a operação é realizada e ela é submetida aos regramentos daquela espécie – art. 1113 (independe 

de dissolução ou liquidação da sociedade). Tudo aquilo que for característico da espécie deverá ser aplicado. 

 

Art. 220 da lei das S.A: redação igual do art. 1113. 



 

Atos necessário: art. 1114, traz uma condição para que a condição seja realizada. 

Quorum exigido? Todos, 100% do capital social, exceto quando haver uma previsão no contrato social ou no ato 

prevendo a transformação de que “caso a sociedade cresça, ela mudará automaticamente para uma limitada”. 

 

Art. 1115: é um principio que regula toda essa matéria da alteração societária. Essas operações foram criadas e 

reguladas não para fraudar credores, mais para privilegiar as atividades da sociedade. Ex: se esta crescendo 

transforma em S.A, se está passando por um desenvolvimento burocrática, é melhor transformar em limitada. 

 

As garantias que o credor tinha (contratei um sociedade em nome coletivo, em que todos os sócios são 

solidariamente responsáveis) antes da transformação, continuarão com as garantias, serão preservadas. 

 

Art. 222 da lei da S.A: não só a transformação como também todas as demais operações serão devidamente 

respaldadas desde que nenhum credor seja prejudicado. As garantias anteriores a operação serão mantidas, pois 

a transformação é para dotar o sócio de sobrevivência. 

 

Como a transformação afeta a responsabilidade dos sócios, ampliando-a ou reduzindo-a, dele dimanam efeitos 

evidentes sobre os interesses dos credores. Por isso, assegurou-lhes a lei que, não obstante a transformação, os 

créditos a ela anteriores conservarão todas as prerrogativas que a espécie pretérita de sociedades proporcionava, 

mantendo-se, para o fim de solvê-llos, as responsabilidades primitivas dos sócios. 

 

Incorporações, fusão e cisão 

Cabe a ressalva de que a incorporação não pode ser confundidas com a incorporação imobiliária. A imobiliária 

viabiliza a criação de propriedade por meio de edificações. Distinta da societária que é regulada tanto pela lei das 

S.A como pelo CC. 

 

A incorporação é talvez a operação mais comum no mercado em razão de ser um fenômeno de expansão do 

negócio. Art. 1116. O que é muito comum é na área dos bancos. 

 

 

Fusão 

Art. 228, lei das S.A. O que é importante na fusão é que aquelas que deram origem a figurar, são extintas. 

 

 

Cisão 

Art. 229, lei das S.A: a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma 

ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 

versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. 

 

O processo de incorporação, fusão ou cisão começa com a elaboração de um protocolo firmado pelo órgão de 

administração das sociedades interessadas, completando-se com as aprovações das respectivas assembleias 

gerais ou reunião dos sócios. 

 



Protocolo: documentos firmado pelas administrações das sociedades envolvidas, quem vai participar dessas 

deliberações são os sócios. O que o sócio quer saber? O quanto ele vai ganhar alem do que já tinha. 

Art. 224 das S.A: 

 

Depois do protocolo temos a 2ª fase, a justificação. 

 

 

 

 


