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1) Petição em nome do ADQUIRENTE, citando a(s) guia(s) de ITD emitida(s) às quais solicita o benefício, endereço, 

telefone e e-mail do requerente para contato; 

2) Identidade e CPF do(s) adquirente(s) autenticadas em Cartório. No caso de pessoa jurídica: apresentar CNPJ, cópia 
autenticada do contrato ou estatuto social (da última alteração), identidade e CPF dos sócios; 

3) Procuração específica com firma reconhecida, identidade e CPF do procurador (se for o caso)4) Guia de ITD relativa 

ao bem que entende ter direito ao benefício; 

4) DARJ pago original no valor de R$ 230,72, emitido pelo Portal de pagamentos da SEFAZ-RJ 

(www.fazenda.rj.gov.br): Tipo de Pagamento: Taxas; Natureza: Serviços Estaduais Fazendários; Serviços: 

Reconhecimento de direito à fruição de benefício ou incentivo fiscal.  

5) Se o bem transmitido for imóvel, apresentar certidão atualizada do RGI (até 90 dias) e carnê de IPTU mais recente. 

Caso o imóvel ainda não conste em nome do transmitente no RGI, apresentar 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, deverá anexar cópia do CRLV; 

▪ Ações negociadas em bolsa, deverá ser anexada a cópia do extrato da corretora com a quantidade de ações na 

data do fato gerador; 

▪ Ações não negociadas na 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, deverão ser anexadas 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, documentos que o requerente julgue demonstrar de forma inequívoca a propriedade e o 

valor do bem na data do fato gerador; 

 

Para guias de natureza Herança, também será necessário:  

13) Certidão de óbito e certidão de casamento do inventariado (se for o caso), autenticadas em cartório; 

14) No caso de inventário em processo judicial por rito ordinário: anexar avaliação judicial, cálculo do contador e 

homologação dos cálculos constantes do processo judicial; 

15) No caso de inventário em processo judicial por rito sumário, anexar as primeiras declarações, partilha de bens e 

sentença homologatória da partilha (acompanhada de todas as folhas citadas na mesma), constantes do processo 

judicial; 

16) Tratando-se de Escritura Pública, apresentar a escritura lavrada do inventário ou a minuta de escritura. 

 

Para guias de outras naturezas, também será necessário:  

17) Documentos que comprovem  o enquadramento no benefício em questão. 

 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
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▪ 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 de 15 dias, a contar da data da formação do processo. 

Estou ciente de que não sendo apresentada a documentação exigida pela legislação, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

processo será indeferido, de plano, com base no art. 13°, do Dec. 2.473/79, que diz: “A petição será indeferida de plano, 

se manifestamente inepta ou quando a parte for ilegítima, sendo vedado, entretanto, recusar seu recebimento”. 

 

        Rio de Janeiro, ____, de ____________________________, de __________ . 

 

 

____________________________________ 

Nome por extenso 

 

___________________________________________ 

Nº de documento de identificação / órgão expedidor 

 

 

 


