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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): ´Causa Mortis`. 

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): “Causa Mortis” Extrajudicial ou Judicial, deverá colocar no campo: 

ESPECIFICAÇÃO – digitar o ESPÓLIO DO “DE CUJUS” (informar o nome completo, TUDO EM 

LETRAS MAIÚSCULAS), caso seja SOBREPARTILHA digitar, além d o ESPÓLIO DO “DE CUJUS”  o 

número do processo anterior, caso tenha sido SIPRO, no caso SEI será PROCESSO 

INTERCORRENTE.  
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2 - Como preencher o campo: DOCUMENTO PRINCIPAL: 

O FORMULÁRIO SEI-SAEB - 0013693 do documento principal é a Guia de Informações do ITD 
– fap_dat_2252 – Guia ITD “Causa Moris”.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. 
NÃO COLOCAR CARACTERES ESPECIAIS: } ] # 
 

 
 

 

 
GUIA DE INFORMAÇÃO DO ITD - AVALIAÇÃO DE BENS 

"CAUSA MORTIS" 
 

 
 
 
A opção GUIA DE INFORMAÇÃO  DO ITD - AVALIAÇÃO DE BENS- CAUSA 
MORTIS disponível no site da SEFAZ, deverá ser utilizada na ocorrência de fato 
gerador correspondente à transmissão de quaisquer bens ou direitos por 
sucessão legítima ou testamentária, isto é, na transmissão gratuita da 
propriedade dos bens do falecido transmitente aos seus herdeiros sucessíveis, 
legítimos ou testamentários, que ocorre, independentemente de qualquer ato, no 
momento do falecimento.  
De acordo com o artigo 983 do Código de Processo Civil, o processo de 
inventário deve ser aberto dentro de 60 dias a contar da abertura da sucessão 
(data de óbito). De acordo com o art. 13, incisos I, da Lei nº 4.822/89,  a multa 
pelo atraso na entrega da Guia de Informação do ITD por mais de 60 dias é de 
5% do imposto devido.  
O formulário disponível para que o contribuinte faça a DECLARAÇÃO DO FATO 
GERADOR DO ITD está dividido em duas páginas: PÁGINA 1 – DADOS 
CADASTRAIS e PÁGINA 2 – BENS E DIREITOS.  
 
PÁGINA 1:  
DADOS CADASTRAIS  

CAMPO 1 – DADOS DO DE CUJUS  

Nesse campo devem ser registrados o NOME COMPLETO e o CPF do falecido/autor 
da herança, e ainda a DATA DO ÓBITO, para a devida identificação da alíquota 
correspondente, vigente à época do falecimento.  
Em caso de óbitos sucessivos entre os envolvidos no inventário (herdeiros, meeiros, 
legatários), para cada óbito ocorrido deverá ser feita uma Declaração específica, de 
forma individualizada, visto que cada uma dessas ocorrências corresponde a um fato 
gerador específico.  
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Estado Civil: Informar se Casado(a),  Solteiro(a), Divorciado(a), Viúvo(a), União 
Estável,  Separado(a). 

Regime de Bens: Informar se Comunhão Universal de Bens,  Comunhão Parcial de 
Bens, Separação Total de Bens,  Nenhum (quando solteiro). 

CAMPO 2 – DADOS DO (A) INVENTARIANTE  
Campo em que deverão ser inseridos os dados (nome, CPF, RG, endereço completo, 
telefone e e-mail para contato) do INVENTARIANTE, que é a pessoa que administra e 
representa o espólio e, na forma da lei, detém a posse dos bens da herança, com 
objetivo de administrá-los, inventariá-los e, oportunamente, partilhá-los entre os 
herdeiros.  

CAMPO 3 – DADOS DO MEEIRO (cônjuge/companheiro)  
Campo em que deverão ser inseridos os dados (nome, CPF, RG, endereço completo, 
telefone para contato) do MEEIRO, que é a pessoa que detém o direito, em relação a 
outra, à metade dos bens em comunhão.  
No Direito das Sucessões, meação é a parte que cabe ao cônjuge sobrevivente (no 
casamento) ou companheiro (na união estável), que corresponde à metade dos bens do 
acervo. Meação não se confunde com herança, pois representa o direito de cada um na 
sociedade conjugal independentemente da sucessão.  

CAMPO 4 – 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 o inventário, caso este esteja 
atuando como procurador no processo de declaração do fato gerador do ITD junto à 
Secretaria da Fazenda.  
O inventário, via de regra, é processado por meio de ação judicial, no entanto, se não 
existir testamento, se todos os herdeiros forem capazes (capacidade civil) e concordes 
— isto é, estiverem de comum acordo quanto aos termos da partilha dos bens, poderá 
ser processado através de escritura pública. Em qualquer das formas de 
processamento, será sempre necessária a atuação do advogado ou defensor público.  

CAMPO 5 – DADOS DO INVENTÁRIO  
Os campos do processo extrajudicial a serem preenchidos serão o número do ofício do 

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

abertura da sucessão. 

Os campos do processo judicial a serem preenchidos serão: o número do processo judicial, a 

Vara (colocar apenas o número) e a Comarca (descrever o nome), digitar o número 1 se é 

Inventário ou 2 se Alvará e da Data da abertura do processo. 

CAMPO 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS HERDEIROS  
Nesse campo deverão ser identificados todos os herdeiros necessários (ascendentes, 
descendentes ou cônjuge) ou testamentários – também chamado legatário - que 
concorrem à herança, a partir do registro do NOME e CPF, e os respectivos vínculos 
com o "de cujus" (filho (a), pai, mãe, irmão, sobrinho, cônjuge, herdeiro testamentário 
etc.).  
Em caso de óbitos consecutivos entre os envolvidos no inventário (herdeiros, meeiros, 
legatários), para cada óbito ocorrido deverá ser feita uma Guia específica, de forma 
individualizada, visto que cada uma dessas ocorrências corresponde a um fato gerador 
específico.  

Informar o Vínculo com o “de cujus”: Descendente(s), Ascendente(s), Colateral(is):  
Unilateral(is),  Bilateral(is, Testamentário(a) ou Legatário(a).  

PÁGINA 2:  
BENS E DIREITOS  
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CAMPO 7 – BENS E DIREITOS  
Nesse campo deverão ser identificados todos os BENS E DIREITOS deixados pelo de 
cujus, que possuam valor econômico, aí incluídos os bens imóveis (urbanos ou rurais), 
móveis (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.  
A HERANÇA, em sentido geral, é entendida como o conjunto de bens ou o patrimônio 
deixado por uma pessoa que faleceu. Neste sentido, se compreendem todos os bens, 
direitos e ações do "de cujus", como todas as suas dívidas e encargos, a que estava 
obrigado. Para fins de apuração do valor do ITD, o valor da HERANÇA e o valor da 
BASE DE CÁLCULO do imposto não se confundem, pois, para apurar a BASE DE 
CÁLCULO serão considerados outros dados além do valor da herança, tais como a 
existência de meeiro, o regime de bens da união, se for o caso, a data e forma de 
aquisição destes bens.  
Essas informações serão analisadas posteriormente à entrega da Guia à Secretaria da Fazenda, 

por ocasião da homologação dos dados declarados, mediante verificação da documentação 

apresentada, face à legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, que, no caso da 

GUIA DE INFORMAÇÃO DO ITD - AVALIAÇÃO DE BENS -  CAUSA MORTIS, corresponde à data do 

óbito. marca, assinalar se é Inventário ou Alvará e a data da abertura. 

Informar se o bem é Comum ou Particular. 

 CAMPO 8 – DADOS DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO  
Nesse campo deverão ser identificadas as dívidas do espólio, ou seja, os valores que 
deverão ser abatidos do valor final do conjunto de bens ou direitos deixados pelo de 
cujus, 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 9 - INFORMAÇÃO DA PARTILHA  
Nesse campo, informar a forma da partilha se igualitária ou como foi pactuado entre as 
partes interessadas, se possível em valor e percentual, em certos casos será cobrado 
o ITD da Doação. 

CAMPO 10– OBSERVAÇÕES  
Campo reservado ao registro, pelo declarante, de dados complementares aos dados já 
inseridos nos campos anteriores, se houver necessidade, exemplo: se requereu pedido 
de isenção nos casos previstos no Incisos I e II do art. 4º da Lei nº 4.826/89 dentro do 
próprio processo, ou pedido de imunidade, informando o número do protocolo 
SIPRO/SEI.  

CAMPO 11 – DADOS DO DECLARANTE  
De acordo com o artigo 4º da Portaria Conjunta nº 4/2014, a GUIA DO ITD CAUSA 
MORTIS deve ser assinada pelo inventariante ou um dos herdeiros ou legatários, 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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3 - O que adicionar nos DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES? 

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

Extrajudicial 

 

 

 

 

 

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

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 Anexos I e IA, 

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 – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – ANEXO I. 
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DOCUMENTOS: 

OBRIGATÓRIOS 

 Petição Inicial.  

 Petição com declarações de bens e plano de partilha 

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

AUTOR(A) DA HERANÇA CPF 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) CPF 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

HERDEIRO(S) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

HERDEIRO(S) CPF 

CERTIDÃO (ESTADUAL) NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DO AUTOR DA HERANÇA 

Certidão de Casamento, quando necessário 

Pacto Antenupcial, se houver 

Escritura Pública de União Estável ou comprovações 

PROCURAÇÕES ADVOGADOS E HERDEIROS 

OAB 

PROCURAÇÕES DOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS, SE NECESSÁRIO 

COMPLEMENTARES 

Escritura Pública de Renúncia (se houver renunciante de quinhão ao “monte mor”) 

Contrato Social ou Estatuto Social e alterações posteriores (se houver) de sociedade empresarial 

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

Balanço Patrimonial Ajustado até a data do obito, se o autor da herança era comerciante de 

sociedade empresarial 

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

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 

Cópia da última declaração do IRPF e Recibo de Entrega do de cujus e do cônjuge sobrevivente (se 

houver) 

Extratos bancários com informações atualizadas de contas correntes, aplicações e quaisquer 

outros ativos financeiros vinculados ao CPF do(s) Inventariado(s) 

Direitos adquiridos por questões trabalhistas, precatórios ou outras ações judiciais 
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Saldo de benefício do PIS, PASEP e FGTS 

Saldo de salário e de rescisão de contrato de trabalho 

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 DISSOLUÇÃO; 

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

URBANOS DISSOLUÇÃO DO ANO DA ENTRADA DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO 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 

 

 

 

MÓDULO DE PETICIONAMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – ANEXO IA. 

 

DOCUMENTOS: 

OBRIGATÓRIOS 

 Petição Inicial.  

 Petição com declarações de bens e plano de partilha 

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

AUTOR(A) DA HERANÇA CPF 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) CPF 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

HERDEIRO(S) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

HERDEIRO(S) CPF 

CERTIDÃO (ESTADUAL) NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DO AUTOR DA HERANÇA 

Certidão de Casamento, quando necessário 

Pacto Antenupcial, se houver 

Escritura Pública de União Estável ou comprovações 

PROCURAÇÕES ADVOGADOS E HERDEIROS 

OAB 

PROCURAÇÕES DOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS, SE NECESSÁRIO 
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COMPLEMENTARES 

Escritura Pública de Renúncia (se houver renunciante de quinhão ao “monte mor”) 

Alvará Judicial, quando houver 

Contrato Social ou Estatuto Social e alterações posteriores (se houver) de sociedade empresarial 

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

Balanço Patrimonial Ajustado até a data do obito, se o autor da herança era comerciante de 

sociedade empresarial 

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

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 

Cópia da última declaração do IRPF e Recibo de Entrega do de cujus e do cônjuge sobrevivente (se 

houver) 

Extratos bancários com informações atualizadas de contas correntes, aplicações e quaisquer 

outros ativos financeiros vinculados ao CPF do(s) Inventariado(s) 

Direitos adquiridos por questões trabalhistas, precatórios ou outras ações judiciais 

Saldo de benefício do PIS, PASEP e FGTS 

Saldo de salário e de rescisão de contrato de trabalho 

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 DISSOLUÇÃO; 

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

URBANOS DISSOLUÇÃO DO ANO DA ENTRADA DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO 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 
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      4.1 Demora ao adicionar os documentos: 

• Antes de iniciar o peticionamento tenha os arquivos de cada documento 

já separados em seu computador e prontos para carregar; 

• Cada documento deve ser adicionado separadamente, um a um, com o 

preenchimento dos dados próprios. O peticionamento segue a legislação de 

gestão de documentos públicos, ou seja, o SEI não é um repositório de 

arquivos, mas sim de formalização de documentos;  

• Pare o mouse sobre os ícones [?] para ler orientações sobre a forma 

correta de preenchimento do campo correspondente.  

 

      4.2 Preenchimento com caracteres especiais: 

•  Evitar no Documento Principal os caracteres especiais: %$#@&* nos 

campos de dados pessoais. 

 

      4.3 Documentos em PDF sem ser OCR: 

•  Sendo importante o uso do recurso de Reconhecimento Óptico de 

Caracteres- OCR , para que o texto seja pesquisável . Utilizar PDF sem essa 

configuração acarretará na produção de PDF em formato de Imagem 

desnecessariamente de tamanho elevado e o conjunto deles podem 

impedir o peticionamento avançar por ultrapassar o limite. Recomendamos 

a resolução do PDF com OCR:  

a. Documento Preto e Branco: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização 

em preto e branco; 

 b. Documento Colorido: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização 

colorida;  

 

      4.4 Documentos em PDF em tamanhos elevados: 

•  O tamanho máximo por arquivo anexado é de 100MB, sendo que a soma 

do conjunto de arquivos por peticionamento não pode ultrapassar 150MB. 

Caso, mesmo seguindo as configurações recomendadas, a soma dos 

documentos ultrapassem 150MB; 
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• Não ultrapasse 1 hora entre o carregamento do primeiro documento e o 

último. O sistema elimina automaticamente os arquivos carregados e não 

concluídos nesse limite de tempo, considerando-os como temporários;  

 

       5 - Orientações Gerais:  

• Utilize preferencialmente os navegadores web Firefox ou Chrome;  

• Indique o Formato “Digitalizado” apenas se o arquivo foi produzido em 

papel e posteriormente digitalizado,  

• É de responsabilidade do Usuário Externo ou entidade representada à 

guarda do documento em papel correspondente.  

• A lista dos documentos essenciais a serem inseridos pelo usuário, sendo 

cada documento presente na lista são de atendimento obrigatório para a 

continuidade do processo.  

• A lista de documentos complementares é opcional, entretanto, devem ser 

anexados os documentos, sempre que for necessário, atendendo as 

orientações dos órgãos. 

• O usuário externo deve guardar o número do processo do primeiro 

peticionamento (ver protocolo gerado) e utilizar a funcionalidade de 

peticionamento intercorrente para anexar os demais documentos, sempre 

respeitando o limite de 150MB por conjunto de documentos anexados por 

vez em cada peticionamento. 


