
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

 

 
MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE INVENTÁRIO-DTII 

 

1. A declaração deverá ser preenchida integralmente de forma digitada, ainda que seja 

retificadora; Anexar o arquivo no formato .doc; 

2. Antes do preenchimento da declaração propriamente dita recomenda-se que seja feita 

consulta de valor venal dos imóveis no Portal da Receita do DF no seguinte atalho: 

https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPesso

a=6&codServico=367&codSubCategoria=81 e caso discorde da avaliação, registrar 

opcionalmente  protocolo (Assunto: ITBI Tipo de atendimento: Revisão de base de cálculo) 

para análise do pedido antes do envio da declaração de ITCD. 

3. As informações necessárias para apuração do imposto deverão ser prestadas somente por 

meio da Declaração; 

4. Declaração entregue de forma incompleta ou com dados inconsistentes serão devolvidas 

para retificação, abrindo nova contagem de prazo para atendimento, assim como qualquer 

utilização do comando COMPLEMENTAR; 

5. Deverão ser anexados os documentos exigidos nos campos 4.4 e 8.5. Deverá ser anexado 

obrigatoriamente o Balanço Patrimonial anterior à data do óbito do falecido/inventariado 

ou elaborado excepcionalmente na data do óbito no caso de haver no inventário quotas de 

participação em sociedades; 

6. A declaração deverá ser preenchida integralmente, ainda que seja retificadora, e gravada no 

formato “. doc.”; 

7. Deverá ser preenchida uma declaração para cada falecido. Se o inventário for conjunto ou 

houver herdeiros falecidos as declarações deverão ser anexadas no mesmo atendimento. 

8. Se for necessário, poderão ser incluídas novas linhas na declaração. Todos os campos em branco 

deverão ser hachurados;  

9. Os documentos comprobatórios da declaração prestada deverão ser guardados pelo prazo de 

cinco anos a partir da entrega da declaração no órgão e poderão ser solicitados a qualquer 

momento. Poderão ser solicitados outros documentos de qualquer espécie de interesse da 

Administração Tributária; 

10. Os dados informados na declaração deverão corresponder fielmente ao que consta no processo 

judicial de inventário ou na minuta da escritura pública. Qualquer divergência verificada pela 

Procuradoria do DF ou pelos Cartórios deverá ser corrigida por meio de nova declaração 

(retificadora), podendo ser apurados novos valores de imposto, inclusive com incidência de 

penalidades, se for o caso; 

11. Preencher os campos da declaração conforme esclarecimentos abaixo: 
 

 

1-TIPO DE DECLARAÇÃO 

a) Esta declaração é 

retificadora? 

▪ Se a declaração for retificadora, marcar um “x” na opção e indique o(s) número(s) do(s) 

campo(s) retificado(s); 

▪ Se a declaração não for retificadora, marcar um “x” na opção “nova”. 

OBS: A declaração deverá ser preenchida integralmente, ainda que seja 

retificadora. 

 

 

2- DADOS DO INVENTÁRIO JUDICIAL – Esse campo destina-se a identificar os dados referentes ao inventário 

processado na justiça 

 

2.1 NOME DA AÇÃO / 

FEITO 

Marcar com “x” o tipo da ação judicial. Poderá ser marcada mais de uma opção, conforme o 

caso. Por exemplo, poderá ser inventário e partilha, inventário e adjudicação, inventário e 

sobrepartilha, etc. 

 

2.2 NÚMERO DO 

PROCESSO JUDICIAL 

Número do processo de inventário. 

https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=6&codServico=367&codSubCategoria=81
https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=6&codServico=367&codSubCategoria=81


2.3 NÚMERO/NOME DA 

VARA 

Número e nome da Vara do processo de inventário 

2.4 CIRCUNSCRIÇÃO 

JUDICIÁRIA / COMARCA 

Nome da circunscrição judiciária / comarca do processo de inventário 

2.5 JÁ FOI PROLATADA 

SENTENÇA? 

▪ Se já foi prolatada a sentença no processo de inventário, marcar um “x” na opção “sim” e 

informar a data da sentença e a data do trânsito em julgado; 

▪ Se ainda não foi prolatada a sentença, marcar um “x” na opção “não”. 

 

  

3- DADOS DO INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO - Esse campo destina-se a identificar os dados referentes ao 

inventário feito em cartório 

 

3.1 TIPO DA ESCRITURA Marcar com “x” o tipo da escritura. Poderá ser marcada mais de uma opção, conforme o caso. 

Por exemplo, poderá ser inventário e partilha, inventário e adjudicação, inventário e 

sobrepartilha, etc. 

3.2 A ESCRITURA DO 

INVENTÁRIO JÁ FOI 

LAVRADA? 

▪ Se a escritura do inventário já foi lavrada, marcar com “x” a opção “sim” e informar a data 

da lavratura, o livro e a folha. 

▪ Se a escritura do inventário ainda não foi lavrada, marcar com “x” a opção “não” e informar 

o número do protocolo da minuta da escritura de inventário, fornecido pelo Cartório. 

3.3 NOME DO CARTÓRIO 

DA LAVRATURA DA 

ESCRITURA DO 

INVENTÁRIO 

Nome do Cartório da lavratura da escritura do inventário. 

3.4 CIDADE / MUNICÍPIO Cidade / Município referente ao endereço do cartório da lavratura da escritura do inventário. 

3.5 UF Unidade da federação (Estado/DF) onde se localiza o cartório da lavratura da escritura do 

inventário. 

 

 

4- IDENTIFICAÇÃO DO INVENTARIADO (FALECIDO) - Este campo destina-se à identificação e qualificação do 

falecido  

4.1 NOME Nome completo do(a) falecido(a). 

4.2 CPF Número do CPF do(a) falecido(a). 

4.3 DATA DO ÓBITO  Data do falecimento. 

4.4 O FALECIDO DEIXOU 

TESTAMENTO?  

 

▪ Se o falecido deixou testamento, marcar com “x” a opção “sim” e anexar cópia 

▪ Se o de cujus não deixou testamento, marcar com “x” a opção “não”. 

4.5 Estado Civil  Marcar com “x” o estado civil do(a) falecido(a) na data do óbito 

4.6 6 O FALECIDO VIVIA 

EM UNIÃO ESTÁVEL NA 

DATA DO SEU ÓBITO? 

( ) SIM       ( ) NÃO 

Marcar com “x” a opção “sim”; 

▪ Se o falecido não vivia em união estável na data do seu óbito, marcar com “x” a opção 

“não”; 

 

5- IDENTIFICAÇÃO DO CÔNJUGE DO INVENTARIADO 

Só preencher esse campo se o falecido era casado na data do seu óbito. 

5.1 NOME DO CÔNJUGE Nome completo do cônjuge do(a) falecido(a). 

5.2 CPF Número do CPF do cônjuge do(a) falecido(a). 

5.3 REGIME DE BENS Marcar com “x” o regime do casamento do cônjuge com o falecido 

 

6- IDENTIFICAÇÃO DO(A) COMPANHEIRO(A) DO INVENTARIADO  

Só preencher este campo se o falecido vivia em união estável na data do seu óbito 

6.1 NOME DO(A) 

COMPANHEIRO(A) 

Nome completo do companheiro(a) do(a) falecido(a)  

6.2 CPF Número do CPF do companheiro(a) do(a) falecido(a) 

6.3 REGIME DE BENS Marcar com “x” o regime de bens adotado pelos conviventes. 

Se os companheiros não adotaram regime de bens, marcar com “x” a opção NÃO FOI 

ADOTADO REGIME DE BENS. 

 

7-RELAÇÃO DOS HERDEIROS 

- Relacionar o nome de todos os herdeiros, inclusive os que cederam ou renunciaram a herança. Relacionar, inclusive, o 

nome dos que já são falecidos;  

- O cônjuge e o companheiro deverão ser relacionados neste campo somente se tiverem direito à herança.  Se eles só 

tiverem direito à meação, não deverão ser relacionados neste campo; 

- Se necessário poderá incluir mais linhas; 

OBS:  

1-- Se houver apenas um(a) herdeiro(a) e este herdeiro(a) for companheiro(a) do de cujus, a escritura ou a sentença 



judicial que reconheceu a união estável deverá ser entregue junto com a declaração.  

7.1 Nº Atribuir um número para cada herdeiro em sequência numérica (ordem crescente). 

7.2 NOME DOS HERDEIROS Nome completo do herdeiro. 

7.3 CPF Número do CPF do herdeiro 

7.4 GRAU DE 

PARENTESCO COM O DE 

CUJUS 

Grau de parentesco do herdeiro em relação ao de cujus (filho, neto, irmão, pai, mãe, sobrinho, 

etc.). 

▪ Se o grau de parentesco for FILHO, responder próximo item 7.5; 

▪ Se o grau de parentesco não for FILHO, pular para o item 7.6 

7.5 É FILHO COMUM DO 

CASAL? SIM OU NÃO  
* Este campo só precisa ser respondido se o grau de parentesco informado no campo anterior 

for FILHO e se o falecido era casado ou vivia em união estável; 

▪ Se o herdeiro é filho comum do casal, responder SIM; 

▪ Se o herdeiro não é filho comum do casal, ou seja, é filho apenas do autor da herança, 

responder NÃO. 

7.6 DATA DO ÓBITO (SE 

FOR FALECIDO) 

Se o herdeiro tiver falecido: informar data do óbito 

Se o herdeiro faleceu APÓS o inventariado preencher uma DT-I para este herdeiro. 

7.7 RENUNCIOU A 

HERANÇA PARA O 

MONTE? 

SIM   OU NÃO 

▪ Se o herdeiro tiver renunciado a herança para o monte responder SIM. 

▪ Se o herdeiro não tiver renunciado para o monte responder NÃO 

OBS: A RENÚNCIA PARA O MONTE NÃO SE CONFUNDE COM A RENÚNCIA 

EM FAVOR DE PESSOA DETERMINADA, DENOMINADA RENÚNCIA 

TRANSLATIVA. ESTA ÚLTIMA EQUIPARA-SE A UMA CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS E DEVE SER INFORMADA NO PRÓXIMO CAMPO 

 

 

8- RELAÇÃO DOS BENS, DIREITOS, TÍTULOS E CRÉDITOS 

Relacionar todos os bens, direitos, títulos e créditos que integram o espólio, inclusive os que foram alienados, sacados e 

levantados por meio de alvará.  

A meação do cônjuge/companheiro(a) sobrevivente integra o espólio, assim, se o de cujus era casado ou possuía 

companheiro(a), os bens do casal deverão ser relacionados em sua integralidade, sem destacar a meação.  

8.1 ITEM Nº Atribuir um número para cada bem em seqüência numérica (ordem crescente). Os bens serão 

identificados na planilha da partilha (campo 14), por essa numeração. 

8.2 DESCRIÇÃO DOS BENS, 

DIREITOS, TÍTULOS E 

CRÉDITOS 

Descrição detalhada de todos os bens, direitos, títulos e créditos, inclusive dos que ficam em 

outra Unidade da Federação.  

Os bens, direitos, títulos e créditos alienados, sacados ou levantados também deverão ser 

relacionados. 

Os dados característicos dos bens, direitos, títulos e créditos deverão ser descritos de modo a 

permitir sua correta identificação, como por exemplo: 

- imóveis urbanos: descrever o endereço completo e atualizado (Quadra, rua, avenida, praça, 

lote, bloco, conjunto, unidade, cidade, Estado, etc.).  

Caso o imóvel urbano esteja situado no Distrito Federal e não tenha inscrição no Cadastro 

Imobiliário Fiscal (imóvel em construção e/ou não desmembrado), deverão acrescentar as 

seguintes informações: a área total construída, a fração ideal e a inscrição da projeção; 

 

- imóveis rurais: descrever o endereço completo, a área da gleba e a área total construída; 

 

- veículos: descrever a marca, modelo, placa e Unidade da Federação; 

 

- contas: descrever o tipo de conta (poupança ou corrente), o numera da conta, a agência, o 

banco; 

Obs.: (Evite no preenchimento de ultrapassar de 150 caracteres na descrição dos bens) 

1- Os bens financiados cujo financiamento foi quitado por seguro deverão ser descritos 

em sua integralidade; 

2- Se algum bem for financiado e o financiamento não foi quitado por seguro, deverão 

ser acrescidas as seguintes informações: 

a) o valor de aquisição do bem  

b) a data da compra 

c) o valor da entrada 

d) a quantidade total de parcelas do financiamento 

e) a data de vencimento da primeira parcela 

f) a quantidade de parcelas pagas até a data do óbito 
3- Em caso de bens imóveis financiados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC 

informar o valor do bem e o saldo devedor 

8.3 UF  

 

Neste campo deverá ser informado o Estado ou Distrito Federal referente ao bem. 

8.4 Nº DE INSCRIÇÃO do 

IPTU / PLACA DO 

VEÍCULO 

▪ Quando o bem for veículo, informar a placa;  

▪ Número de inscrição dos imóveis do DF no cadastro imobiliário do IPTU. 

Obs.: Para os imóveis não desmembrados e / ou em construção, deverá ser informado o 

número de inscrição do imóvel originário (inscrição mãe). 



 

8.5 É BEM COMUM DO 

CASAL? 

SIM OU NÃO 

▪ Se o bem pertencia ao casal, responder “sim”; 

▪ Se o bem não pertencia ao casal, responder “não”. Nesse caso, deverá anexar documento 

que comprove tratar-se de bem privado, por exemplo: escritura pública, documento de 

compra e venda, nota fiscal, sentença declaratória de bem privado, etc. 

Obs.: Em relação aos bens privados ou seja que se excluem da comunhão, o contribuinte 

deverá atentar-se para as regras do Código Civil. 

 

8.6 VALOR DECLARADO 

NO INVENTÁRIO 

Valor do bem, direito, título e crédito declarado no processo judicial ou na minuta da 

escritura.  

OBS:  

1- Se houver laudo de avaliação judicial, o valor declarado será o valor do respectivo laudo; 

2- O valor dos bens, direitos, títulos e créditos alienados, sacados ou levantados será 

exatamente o valor no dia da respectiva alienação, saque ou levantamento; 

3- Tratando-se de bem financiado não quitado por seguro, informar o valor total pago 

(entrada + prestações + intermediárias) até a data do trânsito em julgado se o processo 

de inventário for judicial ou o valor total pago (entrada + prestações + intermediárias) 

até a data da declaração se o processo de inventário for administrativo; 

3- Os documentos comprobatórios dos valores declarados deverão ser guardados pelo prazo 

de cinco anos contados a partir da entrega da declaração no órgão e poderão ser solicitados a 

qualquer momento. 

4- Para quotas de participação em sociedade, apresentar o último Balanço Patrimonial anterior 

à data do óbito do falecido/inventariado ou elaborado excepcionalmente na data do óbito 

definido no art. 11 § 7º do Decreto 34.982/2013 

 5- Em caso de bens imóveis financiados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC 

informar o valor do bem e o saldo devedor 

8.7 DATA REFERENTE AO 

VALOR DECLARADO 

Data a que se refere o valor declarado.  

OBS:  

1-Os valores de todos os bens, direitos, títulos e créditos serão atualizados, portanto é 

imprescindível a informação da data a que se referem os valores declarados; 

2- A data referente aos bens alienados, sacados e levantados por meio de alvará será o dia da 

respectiva alienação, saque e levantamento. 

8.8 Para uso do NUGIT/ GEDIR/ 

SUREC/SAF/SEEC/DF 
Para uso EXCLUSIVO da Secretaria. 

 

9-CESSÃO DE DIREITOS 

Só preencher este campo se algum herdeiro cedeu os direitos hereditários ou se o(a) meeiro(a) cedeu sua meação.  

Anexar escritura ou termo de cessão se houver. 

 

Descrever detalhadamente as cessões feitas, identificando obrigatoriamente: 

a) Nome(s) e CPF do(s) transmitente(s) 

b) Nome(s) e CPF do(s) adquirente(s) 

c) Objeto da cessão: descrição e percentual do(s) bem(ns) cedido(s) 

d) Natureza da transação (se é cessão de herança ou cessão de meação) 

e) Tipo de cessão (se é gratuita ou onerosa) 

f) Valor da transação (se for onerosa) 

 

 

 

10-RENÚNCIA TRANSLATIVA – Renúncia em favor de pessoa determinada 
Só preencher este campo se algum herdeiro renunciou à herança em favor de pessoa determinada.  

Anexar escritura ou termo de renúncia se houver. 

A renúncia translativa equivale a uma cessão de direitos hereditários. 

Descrever detalhadamente as renúncias translativas feitas, identificando obrigatoriamente: 

a) Nome(s) e CPF do(s) transmitente(s) 

b) Nome(s) e CPF do(s) adquirente(s) 

c) Objeto da renúncia: descrição e percentual do(s) bem(ns) renunciado(s) 

 

 

11- USUFRUTO 

Só preencher este campo se houve instituição de usufruto 

Descrever detalhadamente as instituições de usufruto feitas, identificando obrigatoriamente: 

a) Nome e CPF do transmitente 

b) Nome e CPF do adquirente 

c) Descrição do bem 

 

Obs.: No campo 14-Partilha, deve ser demonstrado o destaque do usufruto e da nua-propriedade. Vide 4º passo do item 13. 

 



12-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Informar: 

- nº do Ato Declaratório de isenção (se houver) 

- Pagamentos já realizados 

- Outras informações que o declarante desejar acrescentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- PARTILHA  

Este campo será de preenchimento obrigatório quando: 

- houver sentença nos autos do inventário judicial, situação em que os impostos já estarão vencidos, ensejando cobrança 

de multas e juros; 

- for por via administrativa (cartorial), com escritura lavrada, situação em que os impostos já estarão vencidos, ensejando 

cobrança de multas e juros; 

- for por via administrativa (cartorial), sem escritura lavrada; 

 

Este campo será de preenchimento opcional quando: 

- nos inventários judiciais sem sentença prolatada, salientando que o vencimento do ITCD/ITBI inter vivos, se houver, será 

a data da sentença (a partir de 16/09/2015) ou do trânsito em julgado (anterior a 16/09/2015). 

 

Na tabela deverá ser demonstrado o percentual de cada bem que compõe o quinhão de cada herdeiro ou beneficiário, bem como, 

o percentual de cada bem que compõe a meação do cônjuge / companheiro(a) sobrevivente. 

Poderão ser incluídas mais linhas e mais colunas, conforme a necessidade. 

A partilha poderá ser mais detalhada no campo observações.  

Para preencher a tabela, seguir os seguintes passos: 

 

1º passo: Na primeira coluna da esquerda estão enumerados os itens referentes aos bens, direitos, títulos e créditos que foram 

relacionados no campo 8 da declaração. Não é necessário descrever os bens novamente.  

Exemplo:  

 

 

BENS 

    

ITEM 1     

ITEM 2     

ITEM 3     

ITEM 4     
 

 

2º passo: Na primeira linha da tabela deverão ser relacionados os nomes das pessoas que foram contempladas na partilha dos 

bens, sempre iniciando pelo (a) meeiro(a).   

Exemplo:  

     NOMES 

           → 
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ITEM 1     

ITEM 2     

ITEM 3     

ITEM 4     

 

 



 

3º passo: Indicar nos demais campos qual percentual de cada item que coube a cada herdeiro, meeiro, beneficiário. Para cada 

item, a soma dos percentuais distribuídos deverá totalizar 100%. 

Exemplo:  

   NOMES 

          → 
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ITEM 1 50% 30% 10% 10% 100% 

ITEM 2   100%  100% 

ITEM 3    100% 100% 

ITEM 4 50% 16,66% 16,66% 16,66% 100% 

Poderá ser utilizada fração em vez de percentual, nesse o caso, a soma das frações distribuídas deverá totalizar 1(um inteiro). 

 

 

4º passo: Se algum dos bens tiver sido partilhado destacando-se o usufruto da nua propriedade, fazer a indicação do nu-

proprietário e do usufrutuário na planilha.  

Por exemplo: Suponhamos que os itens 1 a 3 foram partilhados como anteriormente, mas o item 4 foi dado o usufruto para 

meeira e a nua-propriedade para os herdeiros. A planilha ficaria assim: 

   NOMES 

          → 
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ITEM 1 50% 30% 10% 10% 100% 

ITEM 2   100%  100% 

ITEM 3    100% 100% 

ITEM 4 Usufruto Nua 

Propriedade 

Nua 

Propriedade 

Nua 

Propriedade 
- 

 

 

 


