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Operações  Societárias 

- Ao contrário das duas operações anteriores, a cisão tem o 
objetivo de diminuir o porte de uma sociedade. 

 

- A cisão das sociedades é uma forma de reorganização societária 
que normalmente tem por objetivo maior organização 
administrativa, otimizando assim diversas funções da sociedade, 
tornando-as mais competitiva no mercado através da 
transferência de capital de uma sociedade para outra ou outras, 
sendo que, a sociedade que absorve tal capital sucede a cindida 
nos direitos e obrigações correspondentes à parcela absorvida, 
dependendo de se estar tratando de cisão total ou cisão parcial. 
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- Cisão total ocorre quando todo o capital de uma sociedade é 
dividido entre duas ou mais sociedades, que absorvem o capital e 
a sucedem em direitos e obrigações, extinguindo-se a sociedade 
cindida.  

 

- Já na cisão parcial apenas uma parcela do patrimônio é 
distribuída para outras sociedades, sendo que cada uma será 
responsável em relação à parte absorvida do patrimônio. 
Destacamos que para a absorção da parcela de capital que 
receberá, a sociedade empresária pode ser preexistente ou ainda 
pode ser criada exclusivamente para receber tal capital. 
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- No que diz respeito à responsabilidade, o legislador se 
preocupou em proibir qualquer possibilidade de a cisão se 
transformar em instrumento de fraude contra os credores.  

 

- Somente a Lei de S.A. que trata do assunto, mas ela pode ser 
utilizada subsidiariamente para todas as outras sociedades.  
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Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as 
sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio 
responderão solidariamente pelas obrigações da companhia 
extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem 
parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 
obrigações da primeira anteriores à cisão. 
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Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as 
sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da 
companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações 
que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a 
companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior 
poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde 
que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da data da publicação dos atos da cisão. 


