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Apresentação 

 

A orientação para Instrução Processual tem por objetivo fornecer ao 

usuário o detalhamento de como deve instruir o processo de 

peticionamento do Imposto Sobre Transmissão Causa-Mortis e Doações 

(ITD): Dissolução. 

É fundamental escolher o Tipo de Processo se é Judicial ou Extrajudicial 

conforme a origem do mesmo, porquanto o formulário é o mesmo, com a 

diferença apenas da informação do Tipo. 
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1 . Como preencher no Processo Novo o campo ESPECIFICAÇÃO: 

 

 

Após acessar o Módulo de Peticionamento como Usuário Externo e abrir um novo processo: 

Peticionar Processo Novo e escolhido o Tipo de Processo: Imposto Sobre Transmissão Causa-

Mortis e Doações (ITD): Dissolução, deverá colocar no campo: ESPECIFICAÇÃO – digitar do 

DOMICÍLIO DO DONATÁRIO.  
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4 - Como preencher o campo: DOCUMENTO PRINCIPAL 

O FORMULÁRIO SEI-SAEB - 0013694 do documento principal é a Guia de Informações do ITD 
– fap_dat_2254 – Guia ITD Dissolução.pdf que é obrigatório conforme determinado pelo Decreto 
nº 2.487/1989 art. 21, de fácil preenchimento e auto explicativo. 

Obs.: Deverá ser preenchido neste formulário os processos de Alteração de Regime de Bens. 

 

 
 

GUIA DE INFORMAÇÃO DO ITD - AVALIAÇÃO DE BENS  
Dissolução Conjugal, Dissolução de União Estável ou Alteração de Regime de Bens 

 

 
Deverá ser utilizado na ocorrência de fato gerador correspondente à partilha de 
quaisquer bens ou direitos por dissolução conjugal, dissolução de união estável ou 
alteração do regime de bens.  
 
CAMPO 1 – DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) - "A"  

Nesse campo devem ser registrados o NOME COMPLETO e o CPF do primeiro cônjuge 
ou companheiro. 

CAMPO 2 – DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) - "B"  

Nesse campo devem ser registrados o NOME COMPLETO e o CPF do segundo cônjuge 
ou companheiro. 

CAMPO 3 – DADOS DO ADVOGADO  
Campo em que deverão ser inseridos os dados do ADVOGADO (nome, CPF, telefone 
e e-mail para contato, registro na OAB) que assiste a dissolução ou alteração do regime 
dos bens, caso este esteja atuando como procurador no processo de declaração do fato 
gerador do ITD junto à Secretaria da Fazenda.  
 

CAMPO 4 – DADOS DO BENS E DIREITOS COMUNS AO CASAL  
Nesse campo deverão ser identificados todos os BENS E DIREITOS comuns do casal, 
que possuam valor econômico, aí incluídos os bens imóveis (urbanos ou rurais), móveis 
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(veículos, joias, objetos), semoventes (gado bovino, suíno etc.) e direitos sobre bens, 
com os respectivos valores.  
O valor declarado para cada bem não necessariamente será o valor admitido pela 
Secretaria da Fazenda como sendo o seu valor final para a apuração da base de cálculo 
sobre a qual incidirão as alíquotas próprias do Imposto, visto que serão considerados 
para a apuração da base de cálculo os valores de mercado destes bens, nos termos da 
legislação vigente.  

CAMPO 5 – DADOS DAS DÍVIDAS COMUNS DO CASAL 
Nesse campo deverão ser identificadas as dívidas do casal, ou seja, os valores que 
deverão ser abatidos do valor final do conjunto de bens ou direitos deixados pelo casal, 
indispensável para a apuração da base de cálculo sobre a qual deverá incidir o ITD. As 
dívidas relacionadas neste campo deverão ser comprovadas mediante a apresentação 
de contratos, notas fiscais, recibos e extratos contendo o valor para a quitação da dívida, 
conforme o caso, nos termos da legislação vigente.  

CAMPO 6 – DADOS DO PROCESSO  

Os campos do processo extrajudicial a serem preenchidos marcando peo Tipo:  Dissolução 

Conjugal,  Dissolução de União Estável ou  Alteração do Regime de Bens,  o número do ofício do 

tabelionato de notas da capital ou o nome da cidade do interior e a informação da data de 

abertura do processo. 

Os campos do processo judicial a serem preenchidos marcando Código do Tipo: 1 - Dissolução 

Conjugal, 2 - Dissolução de União Estável ou 3 - Alteração do Regime de Bens, o número do 

processo judicial, a Vara e a Comarca e da Data da abertura do processo. 

CAMPO 7 – OBSERVAÇÕES 
Nesse campo, informar a forma da partilha se igualitária ou como foi pactuado entre as 
partes interessadas, para ser cobrado o ITD da Doação. 

CAMPO 8 – DADOS DO DECLARANTE 
De acordo com o artigo 4º da Portaria Conjunta nº 4/2014, a GUIA DO ITD 
DISSOLUÇÃO deve ser assinada pelo interessado (um dos cônjuges/companheiro) 
conforme o caso, e apresentada em mídia pendrive na Secretaria da Fazenda, 
juntamente com cópia digitalizada dos documentos pertinentes ao fato gerador que lhe 
deu origem. O declarante pode ser representado por procurador, devidamente 
outorgado, mediante procuração específica para os atos relativos ao processo de 
declaração do fato gerador do ITD.  
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5 - O que adicionar nos DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES 

Tipo de Processo: Imposto Sobre Transmissão Causa-Mortis e Doações (ITD): Dissolução 

Conjugal – Extrajudicial 

 

 

 

Tipo de Processo: Imposto Sobre Transmissão Causa-Mortis e Doações (ITD): Dissolução 

conjugal – Judicial 
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O Módulo de Peticionamento do Sistema SEI foi concebido com dois tipos 

de documentação para serem incluídos ao peticionar: DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS e DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, entretanto, para o ITD 

Doação será obrigatório adicionar os documentos conforme Anexo III, 

vide abaixo, devendo adicionar em documentos opcionais os demais 

documentos que não estão elencados nos Documentos Essenciais, sob 

pena indeferimento do pedido caso não seja apresentado após  intimação 

e deverá enviar como Processo Intercorrente. 

MÓDULO DE PETICIONAMENTO - DOAÇÕES – ANEXO II. 

 

DOCUMENTOS: 

OBRIGATÓRIOS 

DOADOR(ES) CPF  

DOADOR(ES) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

DONATÁRIO(S) CPF  

DONATÁRIO(S) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

CERTIDÃO (ESTADUAL) NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DO DOADOR 

COMPLEMENTARES 

Certidão de Casamento, quando necessário 

Pacto Antenupcial, se houver 

Escritura Pública de União Estável ou comprovações 

CERTIDÃO (ESTADUAL) NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DO DOADOR 

PROCURAÇÕES ADVOGADOS E HERDEIROS, SE NECESSÁRIO. 
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OAB, QUANDO HOUVER. 

PROCURAÇÕES  DOADORES, SE NECESSÁRIO 

Petição Inicial, se houver. 

Petição com declarações de bens e plano de partilha, se houver. 

Demais Petições, despachos e sentenças da justiça, quando houver. 

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM OS RESPECTIVOS VALORES DECLARADOS, ACOMPANHADA DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS ATUALIZADOS:   

CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E ÔNUS DOS IMÓVEIS, ATUALIZADA (COM, NO MÁXIMO, 60 DIAS DE EXPEDIÇÃO) E NÃO 

ANTERIOR À DATA DA DOAÇÃO; 

CÓPIA DO CARNÊ DO IPTU (OU DECLARAÇÃO DE VALOR VENAL EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL) DOS IMÓVEIS 

URBANOS DADOAÇÃO DO ANO DA ENTRADA DO PEDIDO DE DOAÇÃO NA SEFAZ; 

CÓPIA DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DO ITR (OU DECLARAÇÃO DE VALOR VENAL EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL) 

DOS IMÓVEIS RURAIS DO BEM OU AVALIAÇÃO COM LAUDO DE PERITO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS COM VALOR ATRIBUÍDO AOS MESMO PELA TABELA FIPE 

CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIAL E ALTERAÇÕES POSTERIORES (SE HOUVER) DE SOCIEDADE EMPRESARIAL 

Balanço do estabelecimento, se o autor da doação era comerciante de sociedade empresarial 

Balanço Patrimonial Ajustado até a data da doação, se o autor da doação era comerciante de 

sociedade empresarial 

Relação da Participação Societária por empresas controladoras e controladas, com o percentual 

de participação 

Número, espécie e cotação de ações empresarias de capital aberto e fechado 

Apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima 

Número, espécie e cotação de ações empresarias de capital aberto e fechado 

 

  


