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ORIENTAÇÕES PARA PREEENCHIMENTO DA 

DECLARAÇÃO DO FATO GERADOR DO ITCD 

 

Para proceder à declaração do fato gerador do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis 

e Doações – ITCD, o contribuinte deverá preencher formulário próprio e de livre reprodução dis-

ponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -Sefaz, imprimi-lo em duas vias, 

assinar as vias e apresentá-las à Unidade da Sefaz, acompanhadas dos documentos previstos 

no Artigo 4º da Instrução Normativa nº 1191/14 GSF (texto disponível no site Sefaz, opção ITCD-

Legislação). 

Os modelos disponíveis para a DECLARAÇÃO DO ITCD variam de acordo com o fato 

gerador a ser declarado:   

 DECLARAÇÃO ITCD - CAUSA MORTIS 

 DECLARAÇÃO ITCD - DOAÇÃO 

 DECLARAÇÃO ITCD - DISSOLUÇÃO CONJUGAL OU DE UNIÃO ESTÁVEL OU 

DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. 

ATENÇÃO! Os modelos das Declarações estão disponíveis em planilhas em formato Ex-

cel, as quais, antes de iniciar o seu preenchimento, deverão ser salvas pelo declarante no com-

putador que este estiver utilizando, de forma que os dados por ele inseridos possam ser salvos 

e o formulário preenchido possa ser impresso.  

Dependendo do navegador utilizado (Internet Explorer, Google Crome ou Mozilla Firefox 

etc.), o aviso para salvar a DECLARAÇÃO disponível na internet será mostrado na tela.  

 

DECLARAÇÃO ITCD - DISSOLUÇÃO CONJUGAL OU DE UNIÃO ESTÁVEL OU 

 DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 

 

A opção DECLARAÇÃO ITCD DISSOLUÇÃO CONJUGAL OU DE UNIÃO ESTÁVEL OU DE 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS disponível no site da Sefaz, deverá ser utilizada na ocor-

rência de fato gerador correspondente a uma das seguintes situações: 

a) DISSOLUÇÃO CONJUGAL – Trata-se do fim da sociedade conjugal e do vínculo matri-

monial por meio da separação judicial ou do divórcio, os quais implicam na partilha dos 

bens e direitos comuns ao casal. Ocorre o fato gerador do ITCD na transmissão por 

doação, em relação ao excedente de meação decorrente de dissolução de sociedade 

conjugal, por sentença ou escritura pública, na data da partilha que beneficiar uma 

das partes.  

b) DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – A união estável é definida no artigo 1.723 do 

Código Civil como “entidade familiar que decorre da convivência pública, contínua e du-

radoura com o objetivo de constituição de família, ou seja, é uma situação de fato. ” A 

dissolução da união estável corresponde ao fim do vínculo estabelecido e requer escri-

tura pública ou processo judicial, conforme o caso, ocorrendo o fato gerador do ITCD 

quando for verificada a transmissão por doação, na forma de excedente de meação 



 
Estado de Goiás 

Secretaria da Fazenda 
Superintendência Executiva da Receita – SER 

Superintendência de Controle e Fiscalização - SCF 
Gerência Especial do ITCD - GITCD 

 

2 
 

decorrente da dissolução da união estável, por sentença ou escritura pública, na data 

da partilha que beneficiar uma das partes.  

c) ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS – De acordo com o previsto no Código civil brasi-

leiro, é admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, na constância do 

casamento ou união estável, mediante autorização judicial em pedido feito por ambos os 

cônjuges, apurada as razões e protegidos os direitos de outras pessoas, conforme o 

parágrafo segundo do artigo 1.639 do Código Civil. Quando, por ocasião dessa altera-

ção, couber a partilha de bens, haverá necessidade de emitir a Declaração do fato gera-

dor do ITCD, que ocorrerá de fato se for caracterizada a doação pelo excedente de me-

ação dos bens partilhados. 

 

De acordo com o artigo 7º da Instrução Normativa nº 1191/14 GSF (texto disponível no site 

Sefaz, opção ITCD-Legislação), “no caso de separação ou divórcio, exceto quando todos os bens 

comuns do casal forem partilhados individualmente com 50% (cinquenta por cento) para cada 

cônjuge, a partilha deve ser submetida à UOPI para cálculo de eventual excedente de meação, 

antes da lavratura da escritura ou decisão judicial, conforme o caso. ”   

Assim, ocorrendo a partilha de cada bem/direito e das dívidas comuns do casal na propor-

ção de 50% para cada cônjuge, estará evidenciada a ausência de excedente de meação e, por-

tanto, a ausência de transmissão de bem ou direito entre os cônjuges, que seria o fato gerador 

do ITCD, tornando desnecessária a declaração junto à Secretaria da Fazenda antes dos devidos 

registros no tabelionato de notas.  

 

CAMPO 1 – DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO “A” 

Campo destinado ao registro dos dados (nome, CPF, endereço, telefone e e-mail para 

contato) de um dos cônjuges ou companheiros.  

CAMPO 2 – DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO “B” 

Campo destinado ao registro dos dados (nome, CPF, endereço, telefone e e-mail para 

contato) do outro cônjuge ou companheiro, além daquele identificado no CAMPO 1. 

CAMPO 3 – DADOS DO ADVOGADO  

Campo em que deverão ser inseridos os dados do ADVOGADO (nome, CPF, telefone, e-

mail para contato, registro na OAB) que assiste a dissolução conjugal ou da união estável ou da 

alteração de regime de bens, caso este esteja atuando como procurador no processo de decla-

ração do fato gerador do ITCD junto à Secretaria da Fazenda. Caso a declaração seja feita dire-

tamente pelos cônjuges ou companheiros, sem a mediação de advogado, não haverá necessi-

dade de preenchimento deste campo.  

CAMPO 4 – DADOS DOS BENS/DIREITOS COMUNS AO CASAL  

Nesse campo deverão ser identificados somente os bens e direitos comuns ao casal cujo 

casamento ou união estável esteja em processo de dissolução, não devendo constar os bens 

particulares de cada membro da entidade familiar, a exemplo dos bens adquiridos por um dos 

cônjuges ou companheiros antes do início da união estável ou do casamento em que o regime de 
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bens for o de comunhão parcial. O valor a ser considerado para cada bem declarado deve corres-

ponder ao valor de mercado.  

Deverão constar ainda nesse campo, os percentuais dos bens que caberão a cada um dos 

cônjuges/companheiros, de acordo com a minuta do formal de partilha apresentada junto à Secre-

taria da Fazenda antes da lavratura da escritura ou decisão judicial.  

CAMPO 5 – DADOS DAS DÍVIDAS COMUNS AO CASAL   

Campo destinado à identificação das dívidas comuns ao casal cujo casamento ou união 

estável esteja em processo de dissolução, não devendo constar as dívidas particulares de cada 

membro da entidade familiar.  

Além da identificação das dívidas e do valor, deverão constar nesse campo, os percentuais 

das dívidas que caberão a cada um dos cônjuges/companheiros, de acordo com a minuta do for-

mal de partilha apresentada junto à Secretaria da Fazenda antes da lavratura da escritura ou de-

cisão judicial.  

CAMPO 6 – OBSERVAÇÕES  

Campo reservado ao registro, pelo declarante, de dados complementares aos dados já 

inseridos nos campos anteriores, se for o caso. 

CAMPO 7 – DADOS DO DECLARANTE 

Esse campo está destinado à identificação (nome, CPF, assinatura) do declarante da dis-

solução da união estável ou do casamento ou da alteração do regime de bens, que deverá ser um 

dos cônjuges ou companheiros.  

Os declarantes podem ser representados por procurador, devidamente outorgado, medi-

ante procuração específica para os atos relativos ao processo de declaração do fato gerador do 

ITCD. 

CAMPO 8 – DADOS DO RECEBIMENTO  

Campo reservado ao registro, pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, dos dados 

de recebimento da DECLARAÇÃO DO ITCD entregue em uma unidade de suas unidades de aten-

dimento, de forma que uma das duas vias da declaração apresentada seja devolvida ao decla-

rante, servindo como prova de entrega, com os respectivos dados do recebimento e com o número 

atribuído à declaração, para que este possa acompanhar, via internet, no endereço www.se-

faz.go.gov.br (opção ITCD – CONSULTA STATUS DA DECLARAÇÃO DO ITCD), o andamento 

do processo de apuração do valor devido e emissão do respectivo Documento de Arrecadação da 

Receita Estadual – DARE). 

 

http://www.sefaz.go.gov.br/
http://www.sefaz.go.gov.br/

