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DECLARAÇÃO ITCD - CAUSA MORTIS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

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 dispo-

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

assiná-las 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). 

Juntamente com a Declaração do fato gerador do ITCD “Causa mortis”, em duas vias, 

deverão ser apresentadas cópias dos documentos a seguir relacionados, aos quais poderão 

ser acrescentados outros documentos, se, no decorrer da apuração do imposto, for identificada 

essa necessidade: 

a) Petição inicial ou primeiras declarações ou minuta da escritura de inventário protocolizada 

no Tabelionato de Notas, conforme o caso; 

b) Transcrição da partilha ou plano de partilha; 

c) Certidão de óbito; 

d) Certidão de casamento, sentença ou escritura pública de reconhecimento de união estável 

do de cujus, se for o caso; 

e) Certidão do pacto antenupcial do de cujus, quando tenha adotado como regime de bens a 

separação convencional ou participação final nos aquestos; 

f). Última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do de cujus e do cônjuge 

sobrevivo, conforme o caso; 

g) Avaliação judicial dos bens e direitos, quando houver; 

h) Comprovante do último endereço do de cujus, por meio de fatura de fornecimento de ener-

gia elétrica ou de água; 

i) Termo de nomeação do inventariante ou documento equivalente; 

j) Documento de identidade e CPF do inventariante, do inventariado (o de cujus) e dos her-

deiros; 

k) Comprovante de endereço do inventariante e dos herdeiros, por meio de fatura de forneci-

mento de energia elétrica ou de água; 

l)  Documento de identidade do advogado, expedida pela OAB; 
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m) Procuração do advogado; 

n) Contratos, notas fiscais, recibos e extratos contendo o valor para quitação de dívida, no 

caso da existência de dívidas dedutíveis dos valores dos bens declarados; 

o) os seguintes documentos conforme a espécie do bem: 

1. Imóvel urbano: 

1.1. IPTU ou ITU mais recente, contendo matrícula, valor venal, área do terreno e área 

edificada, conforme o caso; 

1.2. Certidão do imóvel; 

1.3. Alvará de construção ou projeto arquitetônico ou desenho em escala informando 

a área em metros quadrados (m²), no caso de existir área edificada maior do que a in-

formada no documento de IPTU; 

 

2. Imóvel rural: 

2.1. Declaração do Imposto Territorial Rural - ITR mais recente; 

2.2. Certidão do imóvel; 

2.3. Fatura de fornecimento de energia elétrica; 

 

3. Imóvel rural cuja área, ou soma das áreas, seja igual ou superior a 100 hectares: 

3.1. Declaração de inexistência de animais em nome do de cujus e do cônjuge sobre-

vivo, se for o caso, fornecida pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODE-

FESA, referente à data do óbito, no caso de não ter sido informado gado de qualquer 

espécie na DITCD causa mortis; 

 

4. Gado de qualquer espécie: 

4.1. Declaração de vacinação antiaftosa fornecida pela Agência Goiana de Defesa 

Agropecuária - AGRODEFESA, ou documento que comprove a quantidade, idade, raça 

e sexo do gado existente na data do óbito, em nome do de cujus e do cônjuge sobrevivo, 

se for o caso; 

 

5. Veículo automotor: 

5.1. Documento de propriedade (CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo); 
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6. Acervo patrimonial de sociedade simples e de empresário individual ou de ações 

de sociedades de capital fechado ou de quotas de empresa individual de responsabi-

lidade limitada e de sociedade limitada: 

6.1.  Nota explicativa referente à variação patrimonial da qual decorreu o Balanço Pa-

trimonial Ajustado, devendo a informação contemplar os fatores de integridade, au-

tenticidade, precisão, sinceridade e relevância, por meio de texto simples, obje-

tivo, claro e conciso, com detalhamento da conta do ativo permanente e o res-

pectivo ajuste patrimonial e ordenamento das contas patrimoniais de acordo com 

a disposição do Balanço Patrimonial Ajustado, partindo do Ativo Disponível Ajus-

tado para o Patrimônio Líquido Ajustado. 

 

 

7. Valor depositado em conta corrente, de poupança, de investimento ou de outras 

aplicações: 

7.1. Extrato bancário da data do óbito; 

 

8. Bem ou direito para o qual haja cláusula prevendo contratação de seguro para sua 

quitação no caso de óbito: 

8.1. Contratos de compra e venda, financiamento, leasing, financiamento imobiliário, 

agrícola e outros similares, conforme o caso. 

 


