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1. INTRODUÇÃO

A presente matéria tem como objetivo demonstrar como é a correta elaboração de algumas obrigações acessórias de
âmbito federal, nos casos de cisão total e cisão parcial.

2. CONCEITO

Cisão  é  a  operação  pela  qual  a  companhia  transfere  parcelas  de  seu  patrimônio  para  uma ou  mais  entidades,
constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, no caso da cisão total, e dividindo-se a
capital, no caso da cisão parcial. Lei n° 6.404/76, art. 229

A diferença entre a cindida e a cindenda é:

a) cindida: pessoa jurídica que sofreu a cisão;

b) cindenda: pessoa jurídica resultante da cisão.

3. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Segue informações sobre a ECD, ECF, EFD-Contribuições, DIRF e DCTF:
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3.1. ECD

A Escrituração  Contábil  Digital  (ECD)  tem por  objetivo  a  substituição  da  escrituração  em papel  pela  escrituração
transmitida em versão digital dos seguintes livros: Instrução Normativa RFB n° 1.774/2017, art. 2°

a) livro Diário e seus auxiliares, se houver;

b) livro Razão e seus auxiliares, se houver;

c) livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

3.1.1. Prazo

Nos casos de cisão total ou parcial, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica cindida, observados os seguintes
prazos: Instrução Normativa RFB n° 1.774/2017, art. 5°, § 3°

a) se a operação for realizada no período compreendido entre janeiro a abril, a ECD deve ser entregue até o último dia
útil do mês de maio daquele ano; e

b) se a operação for realizada no período compreendido entre maio a dezembro, a ECD deve ser entregue até o último
dia útil do mês subsequente ao do evento.

3.1.2. Cisão parcial durante o ano-calendário

Quando ocorre a cisão parcial no decorrer do ano, duas declarações precisam ser entregues pela pessoa jurídica
cindida.

Exemplo: Uma empresa iniciou atividades em 01.04.2018 e ocorreu um evento de cisão em 15.08.2018 e a empresa
prosseguiu as atividades (cisão parcial).

Escrituração 1: De 01.04.2018 até 15.08.2018 (a data limite para a entrega será o último dia útil do mês de setembro de
2018). O campo indicador de situação especial do registro 0000 será preenchido com o código “1” (Cisão) e o campo
indicador de situação no início do período será preenchido com “1” (Abertura).

Escrituração 2: De 16.08.2018 a 31.12.2018 (a data limite para a entrega será o último dia útil do mês de maio de 2019).
O campo indicador de situação especial do registro 0000 não será preenchido, e o campo indicador de situação no
início do período será preenchido com “2” (Resultante de cisão).

3.1.3. Cisão parcial no final do ano-calendário

Diferente do caso acima, quando ocorre a cisão parcial no final do ano-calendário, a pessoa jurídica cindida deverá
entregar apenas uma declaração.

Exemplo: Uma empresa iniciou atividades em 01.04.2018, ocorreu um evento de cisão em 31.12.2018 e a empresa
prosseguiu as atividades (cisão parcial), nesse caso, uma escrituração deve ser entregue, com período de 01.04.2018
até 31.12.2018 (a data limite para a entrega será o último dia útil do mês de janeiro de 2019). O campo indicador de
situação especial do registro 0000 será preenchido com o código “1” (Cisão) e o campo indicador de situação no início
do período será preenchido com “1” (Abertura).

3.1.4. Cisão total

Quando ocorre a extinção da pessoa jurídica cindida (cisão total), só haverá escrituração do início do ano-calendário (ou
data posterior, caso o contribuinte tenha iniciado suas atividades do próprio ano-calendário) até a data da situação
especial.

Exemplo: Uma empresa iniciou atividades em 15.04.2018 e ocorreu um evento de cisão total em 28.08.2018. Uma
escrituração deve ser entregue, com período de 15.04.2018 até 28.08.2018 (a data limite para a entrega será o último



dia útil do mês de setembro de 2018). O campo indicador de situação especial do registro 0000 será preenchido com o
código “1” (Cisão) e o campo indicador de situação no início do período será preenchido com “1” (Abertura).

3.2. ECF

A  Escrituração  Contábil  Fiscal  (ECF)  regulamentada  pela  Instrução  Normativa  RFB  n°  1.422/2013,  com  a
obrigatoriedade  da  apresentação  para  todas  as  empresas  tributadas  pelo  Lucro  Real,  Lucro  Presumido  e  Lucro
Arbitrado.

Para as empresas que apuram o IRPJ pelo regime de tributação do Lucro Real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro
Real de que trata o inciso I do artigo 8° do Decreto-Lei n° 1.598/77.

3.2.1. Prazo

Nos casos de cisão total ou parcial, a ECF deve ser entregue pela pessoa jurídica cindida, observados os seguintes
prazos: Instrução Normativa RFB n° 1.442/2013, art. 3°, §§ 2° e 4°

a) se a operação for realizada no período compreendido entre janeiro a abril, o prazo para entrega da ECF será até o
último dia útil do mês de julho do referido ano, sendo este o mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao
ano-calendário anterior; e

b) se a operação for realizada no período compreendido entre maio a dezembro, deverá ser entregue pelas pessoas
jurídicas cindidas até o último dia útil do 3° mês subsequente ao do evento.

3.2.2. Cisão parcial

No caso da cisão parcial, devem ser entregues duas escriturações, sendo uma com data final igual a data da situação
especial, e a outra com data inicial igual a data imediatamente posterior à situação especial. O indicador de início do
período deve ser igual a 2 (resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação). O campo de
situação especial deve ser preenchido com “0” (Normal)

Exemplo: Empresa já em funcionamento em 01.01.2018, teve o evento de cisão parcial em 18.07.2018.

Escrituração 1: De 01/01/2018 até 18/07/2018. O prazo para entrega dessa escrituração é de até o dia 31/10/2018.

Deve ser informado o percentual do patrimônio remanescente da pessoa jurídica cindida, sendo necessário para o
controle de saldos na parte B do LALUR, pois a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos
fiscais, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido. Decreto n° 9.580/2018 (RIR 2018), art. 585,
parágrafo único

Escrituração 2: De 19.07.2018 até 31.12.2018. O prazo para entrega dessa escrituração é de até o último dia útil do
mês de julho do ano seguinte (31.07.2019), mesmo prazo para as escriturações em que não houve situação especial.

3.2.3. Cisão total

No caso da cisão total, deverá ser entregue uma única ECF, com data final igual a data da situação especial.

Exemplo: Empresa já em funcionamento em 01.01.2018, teve o evento de cisão parcial em 25.03.2018. Nesse caso, o
prazo para entrega é até o último dia útil do mês de julho de 2018, pois a situação especial ocorreu entre janeiro e abril.



3.2.4. Pessoa jurídica resultante de cisão

No caso de pessoas jurídicas resultantes de cisão ou remanescentes de cisão, o preenchimento dos campos 6, 7, 8 e 9
do registro 0000 deve ser o seguinte, caso não ocorra outra situação especial no período:

3.2.5. Registro Y660

A pessoa jurídica cindida deverá informar o “Registro Y660”, com os dados das sucessoras, informando o CNPJ da
pessoa jurídica resultante do evento especial, nome empresarial e percentual do patrimônio líquido destinado para a
pessoa jurídica cindenda.

3.3. EFD-Contribuições

A Escrituração  Fiscal  Digital  das  Contribuições  incidentes  sobre  a  Receita  (EFD-Contribuições),  é  utilizado  pelas
pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de
apuração não-cumulativo e/ou cumulativo,  com base no conjunto de documentos e operações representativos das
receitas  auferidas,  bem  como  dos  custos,  despesas,  encargos  e  aquisições  geradores  de  créditos  da  não-
cumulatividade.

3.3.1. Prazo

A EFD-Contribuições  é  transmitida  mensalmente,  até  o  10°  dia  útil  do  2°  mês  subsequente  ao  que  se  refira  a
escrituração, inclusive nos casos de cisão total ou parcial. Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012, art. 7°

3.3.2. Cisão parcial

Em regra, a pessoa jurídica deve escriturar apenas uma escrituração em relação a cada período de apuração mensal.
Exceção a essa regra aplica-se apenas ao caso de cisão parcial, em que poderá haver mais de um arquivo no mesmo
mês, para o mesmo contribuinte.

Assim, quando ocorre o evento de cisão parcial, deverá ocorrer a entrega de duas escriturações, uma compreendendo
a data de início do período até a data do evento, e outra compreendendo a data posterior ao evento, até o final do
período.

Exemplo: ocorreu a cisão parcial da pessoa jurídica no dia 16.09.2018.

Escrituração 1: De 01.09.2018 até 16.09.2018.

Escrituração 2: De 17.09.2018 até 30.09.2018.

3.3.3. Registro F800



A pessoa jurídica resultante da cisão, tributada pelo regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deverá escriturar
neste registro os créditos tomados conforme o artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 e artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, bem
como os créditos referentes à importação referidos na Lei n° 10.865/2004, transferidos em decorrência de eventos de
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, relacionando-os por cada tipo.

A pessoa jurídica cindenda, deve informar o CNPJ da cindida, a natureza e a data do evento, origem e tipo de crédito,
mês e ano em que foram apurados os créditos e os valores dos créditos disponíveis (Valor do crédito transferido).

Estes créditos são vertidos para a pessoa jurídica cindenda sob as mesmas condições em que foram apurados na
pessoa jurídica cindida, passíveis de utilização para desconto da contribuição devida no período, se decorrentes de
operações  no  mercado  interno  ou,  ainda,  de  compensação  e  ressarcimento,  se  decorrentes  de  operações  de
exportação ou não tributadas no mercado interno.

3.3.4. Registros M100/M500

No campo 03 (Crédito Oriundo de) dos Registros M100 (Crédito de PIS/Pasep relativo ao Período) e M500 (Crédito de
COFINS Relativo ao Período) deverá marcar se o crédito relativo ao período é oriundo de operações próprias ou de
evento de cisão.

Assim, se o crédito que está sendo utilizado é decorrente de cisão, deverá selecionar “1” - Evento de incorporação,
cisão ou fusão.

3.3.5. Registros 1100/1500

Os Registros 1100 (Controle de créditos fiscais - PIS/Pasep) e 1500 (Controle de créditos fiscais - Cofins) tem por
objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como
eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.

Não  precisam  ser  escriturados  nestes  registros  os  créditos  apurados  no  próprio  período  e  que  foram totalmente
utilizados na atual escrituração, não restando assim saldos a utilizar em período posterior.

Caso o  crédito  seja  decorrente  de  cisão,  no  campo 3  (origem do crédito)  deverá  selecionar  o  item “1”  -  Crédito
transferido por pessoa jurídica sucessora. No campo 16 (Valor do crédito transferido em evento de cisão, fusão ou
incorporação) deverá informar o valor do crédito transferido decorrente da cisão.

3.4. DIRF

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) deve ser entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), pelas pessoas físicas e jurídicas, que pagaram ou creditaram rendimentos que tenham sofrido retenção do



Imposto de Renda, ainda que em um único mês do ano-calendário - inclusive, em alguns casos que não tenham sofrido
retenção do imposto.

A Instrução Normativa RFB n° 1.836/2018, art. 2°, dispõe a regra geral da obrigação da DIRF 2019 relativa ao ano-
calendário de 2018 e a situações especiais ocorridas em 2019 (Dirf 2019) e sobre o Programa Gerador da Dirf 2019
(PGD Dirf 2019).

A DIRF tem por objetivo informar:

a) os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;

b) o valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus
beneficiários;

c) o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;

d) os pagamentos a plano de assistência à saúde - coletivo empresarial.

3.4.1. Prazo

No caso de extinção decorrente de cisão total,  a pessoa jurídica extinta deverá apresentar a DIRF relativa ao ano-
calendário de situação especial, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do evento.

Entretanto, se o evento ocorrer no mês de janeiro, a DIRF referente à esse ano-calendário poderá ser apresentada até
o último dia útil do mês de março. Instrução Normativa RFB n° 1.836/2018, art. 8°, § 1°, referente a ao prazo da DIRF
2019

3.4.2. Cisão parcial

A  pessoa  jurídica  cindida  apresentará  declaração  normal,  no  prazo  normal,  informando  os
rendimentos/dedução/imposto de todos os beneficiários que permaneceram nesta empresa para o ano-calendário, e
dos beneficiários que foram para a empresa cindenda desde 1° de janeiro até a data do evento.

A empresa cindenda apresentará declaração normal, no prazo normal, informando os rendimentos/dedução/imposto dos
seus beneficiários da data do evento até o final do ano-calendário.

3.4.3. Cisão total

A empresa cindida apresentará declaração de extinção informando os rendimentos/dedução/imposto dos beneficiários
de janeiro até a data do evento. Neste caso, o prazo para entrega da DIRF é de até último dia útil do mês subsequente
ao da ocorrência do evento.

A empresa cindenda apresentará declaração normal, no prazo normal, informando os rendimentos/dedução/imposto dos
seus beneficiários da data do evento até o final do ano-calendário.

3.5. DCTF

O programa DCTF tem por finalidade permitir ao declarante o preenchimento, validação do conteúdo e gravação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).

3.5.1. Prazo

A DCTF deve ser apresentada até o 15° dia útil do 2° mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, inclusive
no caso de cisão total ou parcial. Instrução Normativa RFB n° 1.599/2015, art. 5°, § 1°

3.5.2. Dispensa

Apesar  de  haver  algumas  dispensas  na  entrega  da  DCTF,  listadas  no  artigo  3°  da  Instrução  Normativa  RFB n°
1.599/2015, tais dispensas não se aplicam em relação ao mês de ocorrência do evento de cisão parcial  ou total.
Instrução Normativa RFB n° 1.599/2015, art. 3°, § 2°, inciso III, alínea “a”

3.5.3. Cisão total

3.5.3.1. Pessoa jurídica cindida



A pessoa jurídica cindida deverá entregar uma DCTF de situação especial, com o período inicial do 1° dia do mês à que
se refere à escrituração, e o período final será a data em que ocorreu o evento.

No campo “Situação da PJ no mês da declaração”, deverá ser informado a opção “PJ não se enquadra em nenhuma
das situações anteriores no mês da declaração.”

Exemplo: Pessoa jurídica sofreu cisão total em 16.08.2018:

No campo “Data do Evento” deverá ser informada a data da deliberação que aprovar a cisão.



3.5.3.2. Pessoa jurídica cindenda

A pessoa jurídica cindenda deverá entregar uma DCTF de normal, com o período inicial referente ao dia seguinte ao da
ocorrência do evento, e a período final será o último dia do mês à que se refere a escrituração

No campo “Situação da PJ no mês da declaração”, deverá ser informado a opção “Surgimento de nova PJ em razão de
fusão ou cisão no mês da declaração.”

Exemplo: Pessoa jurídica resultante de cisão, onde o evento especial foi em 16.08.2018:

 



3.5.4. Cisão parcial

3.5.4.1. Pessoa jurídica cindida

A pessoa jurídica cindida deverá realizar a entrega de duas declarações.

Exemplo: Pessoa jurídica sofreu cisão parcial em 21.08.2018:

Declaração 1: Informando o evento especial, com o período inicial do 1° dia do mês à que se refere à escrituração, e o
período final será a data em que ocorreu o evento.

No campo “Situação da PJ no mês da declaração”, deverá ser informado a opção “PJ não se enquadra em nenhuma
das situações anteriores no mês da declaração.”



 

Declaração 2: Situação normal, com o período inicial referente ao dia seguinte ao da ocorrência do evento, e a período
final será o último dia do mês à que se refere a escrituração

No campo “Situação da PJ no mês da declaração”, deverá ser informado a opção “PJ não se enquadra em nenhuma
das situações anteriores no mês da declaração.”



 

 



3.5.4.2. Pessoa jurídica cindenda

A pessoa jurídica cindenda deverá entregar uma DCTF de normal, com o período inicial referente ao dia seguinte ao da
ocorrência do evento, e a período final será o último dia do mês à que se refere a escrituração.

No campo “Situação da PJ no mês da declaração”, deverá ser informado a opção “Surgimento de nova PJ em razão de
fusão ou cisão no mês da declaração.”

Exemplo: Pessoa jurídica resultante de cisão, onde o evento especial foi em 22.08.2018:
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