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A cisão é o instrumento jurídico adotado quando os sócios (acionistas) de
uma empresa não tem mais interesse em continuar a trabalhar juntos ou quando
existem situações operacionais que recomendam uma separação de atividades
para determinar um melhor foco nos negócios.
Geralmente numa empresa com poucos sócios a cisão vem sendo utilizada
para resolver os conflitos entre os mesmos ou problemas de sucessão.
Existem dois tipos de cisão: a) a cisão parcial - acontece quando parte do
patrimônio da empresa é segregado (cindido), permanecendo a empresa
funcionando com o restante;
b) a cisão total - onde todo o patrimônio é cindido entre os sócios, deixando
a empresa de existir.
A cisão parcial é utilizada para várias situações entre as quais as mais
usuais são:
a) quando um sócio não tem mais interesse em participar da sociedade;
b) quando da morte de um sócio e os remanescentes não aceitam os
herdeiros como novos sócios;
c) quando parte das atividades da empresa deve ser separada, por
conveniências operacionais;
d) para solucionar conflitos entre os sócios;
e) por objetivos de planejamento tributário;
f) com objetivos de vender parte do negócio.
A cisão total é uma medida jurídica extrema, utilizada em situações
excepcionais, não apenas pela complexidade jurídica, como pelo fato de haver
soluções alternativas mais simples e eficazes.
Uma cisão parcial clássica é quando os sócios de uma empresa procedem
uma cisão, gerando uma nova empresa, onde todos vão participar da mesma
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forma de que participam na empresa cindida. Todavia, isto é uma situação onde
não há conflitos e sim interesses operacionais em cindir uma empresa.

Na

maioria das vezes, a cisão é utilizada para resolver conflitos e, portanto, a parte
discordante é que sai da sociedade, levando sua parcela do patrimônio líquido da
sociedade em forma de bens e direitos, podendo, em alguns casos, para facilitar a
divisão, levar também alguns passivos.
O instrumento jurídico da cisão envolve necessariamente a constituição de
uma nova empresa para receber os bens, direitos e obrigações cindidos. Ou seja,
o sócio que sai da sociedade deve ter ou constituir uma empresa para receber os
ativos e passivos cindidos.
A cisão requer algumas providências, tais como:
a) fixar uma data para proceder a cisão. Recomenda-se fixar uma data
futura a data da decisão para que possam ser feitos os levantamentos adequados
nas atividades da empresa, como levantamento de um balanço especial que
difere de um balanço normal, preparar levantamentos de estoques, verificar
situação da documentação do bens a ser cindidos para não haver problemas de
registros posteriores, fazer levantamentos sobre indenizações de pessoal, e
outros pontos. Não é recomendável utilizar balancetes já encerrados para ganhar
tempo. Se der conflito no momento de chegar ao valor a ser cindido, vai dar
problema pela falta de consistência nos números;
b) devem ser indicados peritos avaliadores. Se há bens imóveis, máquinas
e outros bens do imobilizado os peritos devem ser engenheiros civil e mecânicos,
se há terras rurais devem ser indicados engenheiros agrônomos. Para os dados
contábeis são indicados contadores ou firmas de auditoria para proceder o
levantamento do balanço especial e agregar os valores das demais avaliações.
Uma dos principais pontos de discussão atualmente num processo de cisão (ou
mesmo incorporação) é o valor do fundo de comércio (nome da empresa, marca
institucional, marca de produtos, clientela, participação no mercado, capital
intelectual, etc.).

Normalmente os próprios contadores estão habilitados a

proceder estes cálculos através de instrumentos técnicos reconhecidos
mundialmente.
c) devem ser feitos, preliminarmente, a Justificativa e o Protocolo da Cisão,
onde os sócios estabelecem as razões para proceder a cisão e no protocolo
estabelecem as condições em que a mesma será feita, como por exemplo, como
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vão ser avaliados os ativos e passivos, podem estabelecer valores referenciais
para os bens a serem cindidos, podem definir o valor do fundo de comércio de
comum acordo, etc.
d) nas companhias o processo de assembléias gerais é mais complexo do
que nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada pois dependem de
convocações e outras exigências da lei das sociedades por ações.
Sem que estas providências estejam efetuadas ou que as partes não
tenham definido claramente as condições do Protocolo é recomendável não iniciar
o processo.
Tanto a cisão parcial como total podem ser requeridas judicialmente por um
dos sócios, ocasião em que o processo altera-se bastante, visto que a nomeação
do perito avaliador é feita pelo juiz, cabendo as partes indicarem peritos
assistentes, a data base é a indicada na petição do sócio retirante e certamente
por envolverem advogados de parte a parte e ser um processo demorado o custo
para as partes será bem maior.
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