
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO CADASTRO E 
INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS 

 
 

ANEXO I 

 

PEDIDO DE PARCELAMENTO/REPARCELAMENTO 

Firma ou Razão Social: ________________________________________________________ 

 

Inscrição Estadual ___________________CNPJ/CPF_______________________ Tel: ______________________ 

Endereço  _______________________________________________E-mail     

 

 

Sr. Inspetor da AFE 08 - ITD 

O contribuinte supra qualificado vem requerer a V.S. lhe seja concedido o 

parcelamento/reparcelamento em parcelas, dos débitos de ITD, a seguir especificados. 

Declara estar ciente dos termos e condições da Resolução SEFAZ n° 680/2013, e também: 

1. Que prazo de até 10 (dez) dias a contar do pedido de parcelamento, o contribuinte deverá comunicar-se com 

a repartição fiscal, visando obter o número de registro de parcelamento (RQP), e acessar o Portal de 

Pagamentos da SEFAZ, no endereço www.fazenda.rj.gov.br , a fim de emitir o documento de arrecadação 

que viabilizará o pagamento; 

2. Que somente será convocado para ciência em caso de indeferimento do pedido; 

3. Que a não apresentação dos documentos exigidos ou o descumprimento das normas constantes da referida 

Resolução resultará no imediato indeferimento ou cancelamento, conforme o caso, do benefício concedido, 

sendo exigido o valor do crédito tributário remanescente e que, não sendo o mesmo recolhido no prazo de 

72 horas, será inscrito na dívida ativa do Estado; 

4. Que terá seu parcelamento rescindido, sem prévia comunicação, se: 

I - deixar de recolher 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou ainda se houver alguma parcela ou saldo de 

parcela não paga por período maior que 90 (noventa) dias; 

II - na hipótese de parcelamentos dos créditos não tributários, quando qualquer parcela não for paga 

integralmente em até 30 dias do seu vencimento; 

1. Que a rescisão do parcelamento acarretará o imediato encaminhamento do saldo devedor para inscrição em 

dívida ativa; 

2. Que é irredutível esta confissão de dívida, renunciando ao direito de defesa ou de recurso 

administrativo, bem como desistindo dos que, porventura, já foram apresentados; 

3. Que declaração de débito no pedido de parcelamento é de exclusiva responsabilidade do contribuinte; 

4. Que a concessão do parcelamento não implica reconhecimento dos termos do débito declarado pela Secretaria 

de Estado de Fazenda, tampouco renúncia ao direito de apurar sua exatidão e exigir diferenças, com aplicação 

das sanções legais cabíveis. 

 

NATUREZA DOS DÉBITOS: 

- denúncia espontânea, conforme Demonstrativo de Débitos – Anexo II 

- Auto de Infração n.º Processo: E-04 / /   

- Auto de Infração n.º Processo: E-04 / /   
- reparcelamento – processo E-04/ /    

 
 

Rio de Janeiro,  _______  de ________________________ de    

 

 
 

 

Assinatura do Contribuinte ou de seu Representante legal 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/


 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO 
CADASTRO E INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS 

 
 

ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DISCRIMINADA DOS DÉBITOS 

 

Firma ou Razão Social 

Inscrição Estadual CNPJ/CPF   

Endereço  Tel:    

 

I - DÉBITO CONFESSADO DE    

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

VALOR DO DÉBITO 

R$ 

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

VALOR DO DÉBITO 

R$ 
MÊS ANO MÊS ANO 

       

TOTAL  TOTAL  

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente das penalidades previstas em 

Lei para o caso de declarações inexatas. 

Rio de Janeiro, de de . 
 

 
 

 

Assinatura do contribuinte ou de seu representante legal 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO CADASTRO E 

INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS 

PEDIDO DE PARCELAMENTO/REPARCELAMENTO 

ITD 

 

 
ANEXO IV 

 

Nome/Firma/Razão Social 
 
 

Inscrição Estadual CNPJ/CPF   
 

Endereço Tel:   
 

E-MAIL    

 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

( ) Guias de Controle referentes à transmissão; 

( ) cópia do documento de identidade do requerente/subscritor; 

( ) cópia do Contrato Social da empresa ou da Declaração de Firma Individual; 

( ) cópia do instrumento de procuração, nos casos de pedido feito por representante/mandatário; 

( ) cópia do comprovante de residência do requerente; 

 
Inventário na forma de rito ordinário (avaliação judicial) 

( ) cópia das primeiras declarações; 

( ) cópia da avaliação judicial; 

( ) cópia laudo do Contador Judicial; 

( ) cópia da sentença de homologação do cálculo Judicial; 

 
Arrolamento sem avaliação judicial 

( ) cópia das primeiras declarações; 

( ) cópia da partilha de bens; 

( ) cópia da sentença de homologação da partilha de bens (dispensado em caso de heranças por escritura 

pública); 

(   )    

(   )    
 
 

 

* Na hipótese das cópias dos documentos arrolados não estarem autenticadas, deverão ser apresentados os 

originais para verificação. 

 

 
 

Rio de Janeiro, de de Rio de Janeiro, de de 

 

 

 

 
Assinatura do Contribuinte ou de seu Representante legal Assinatura e Matrícula do Servidor 



PARCELAMENTO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
1) Formulários, anexos I, II e IV, todos assinados e com todos os campos preenchidos, inclusive com o 

número de parcelas que deseja quitar o débito, confessar a dívida atualizada, telefone para contato e e-

mail atualizados; 

2) RG, CPF e comprovante de endereço do(s) adquirente(s) e original para conferência, ou autenticadas 

em Cartório. No caso de pessoa jurídica, serão exigidas cópias autenticadas: do CNPJ, do contrato ou 

estatuto social (da ultima alteração) e da identidade e CPF dos sócios; 

3) Se o requerimento for assinado por procurador, apresentar RG e CPF do procurador e procuração 

atualizada com poderes para reconhecer dívida junto a SEFAZ RJ; 

4) Cópia(s) da(s) guia(s) de controle/guia(s) de lançamento, do(s) DARJ(s) e do(s) correspondente(s) 

DIP(s) referentes à guia(s). O(s) DARJ(s) deverá(ão) estar vencendo ou a vencer na data do pedido de 

parcelamento, com cobrança de mora, o que caracteriza o crédito tributário vencido; 

5) Se o bem transmitido for imóvel, apresentar certidão atualizada do RGI (até 90 dias) e cópia do 

carnê de IPTU mais recente. Caso o imóvel ainda não conste em nome do transmitente no RGI, juntar 

documento que comprove a propriedade; 

6) Se o bem transmitido for: 

▪ Conta bancária ou aplicação financeira, apresentar extrato bancário na data do fato gerador; 

▪ Veículo, apresentar cópia do CRLV; 

▪ Ações negociadas em bolsa (BOVESPA), apresentar extrato da corretora com a quantidade de 

ações na data do fato gerador; 

▪ Ações NÃO negociadas em bolsa (BOVESPA), apresentar balanço patrimonial do ano 

imediatamente anterior à data do fato gerador em questão, cópia do estatuto social e comprovante 

da quantidade de ações possuídas; 

▪ Ações ou títulos de firmas particulares, apresentar cópias da última alteração do Contrato Social 

e do último balanço patrimonial do ano imediatamente anterior à data do fato gerador em questão; 

▪ Outros bens móveis, apresentar documentos que o requerente julgue demonstrar de forma 

inequívoca a propriedade e o valor do bem na data do fato gerador; 

▪ Tratando-se de transmissão intervivos, apresentar cópia do(s) documento(s) que comprove(m) a(s) 

transação(ões) em questão. 

 

Para guias de natureza Herança, também será necessário: 

7) Certidões de óbito e de casamento do inventariado  

8) Tratando-se de inventário em processo judicial por rito ordinário, apresentar a avaliação judicial, 

cálculo do contador e homologação dos cálculos constantes do processo judicial; 

9) Tratando-se de inventário em processo judicial por rito sumário, apresentar cópia das primeiras 

declarações, partilha de bens e sentença homologatória da partilha (acompanhada de todas as folhas 

citadas na mesma),constantes do processo judicial; 

10) Tratando-se de Escritura Pública de Inventário, apresentar minuta do plano de partilha referente ao 

óbito em questão. 

 

OBS.: 

▪ Todas as cópias e documentos apresentados deverão estar legíveis; 

▪ Outros documentos e certidões poderão ser exigidos pelo Auditor Fiscal, conforme o caso concreto. 

▪ O prazo máximo para entrega da documentação é 15 dias a contar da formação do processo.  


