
CASOS MAIS FREQUENTES DE DEVOLUÇÃO 
 

 

PARTILHA 
 

• Qualificação completa das partes (nome, estado civil, 

RG, CPF, profissão, nacionalidade, nome do cônjuge e 

regime de bens do casamento, endereço e domicílio); 

• Falta da apresentação dos documentos necessários para 

averbação (RG, CPF) - sempre cópias autenticadas; 
• Falta a apresentação das certidões atualizadas de 

casamento (onde conste o regime de bens e estado civil 

dos nubentes) - sempre original ou cópia autenticada; 
• Falta da apresentação da certidão de óbito - sempre 

original ou cópia autenticada; 
• Obedecer ao princípio da saisine - a qualificação das 

partes deve ser a da época do óbito;  

• Obedecer ao princípio da saisine - há necessidade que 

constem tantas partilhas, sucessivas e seqüenciais, 

quanto sejam os autores da herança; 

• O quinhão do(a) meeiro(a) não deverá ser extremado 

antes da partilha, devendo ser partilhado o imóvel em 

sua totalidade; 

• Apresentar guias referentes ao recolhimento do ITCMD 

(no caso de escrituras), observando que a data do 

recolhimento deve ser anterior a lavratura da 

escritura; bem como, a incidência de multa e juros 

conforme legislação de regência. 

 

Tempo do recolhimento do 
ITCMD 

Valor do recolhimento 

Até 90 dias da data de 

abertura da sucessão 

Valor original do tributo 

reduzido em 5% 

De 91 a 180 dias da data de 

abertura da sucessão 

Valor original do tributo, 

sem descontos nem acréscimos 

A partir de 181 dias da data 

de abertura da sucessão 

Valor original acrescido de 

juros e multa * 

 

*Observado o percentual mínimo mensal de 1%, e de multa, no 

percentual de 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%. 

 

IMÓVEIS URBANOS 
• Apresentar carnê/IPTU ou certidão de valor venal de 

2.012; 

• A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem na 

data da abertura da sucessão, devendo ser atualizado, 

observada a variação da UFESP, nos termos dos artigos 

15 da Lei 10.705/00 e 13 do Decreto 46.655/02. Salvo 



se os valores atribuídos aos imóveis se fundaram em 

avaliação judicial.  

 

IMÓVEIS RURAIS 

• Apresentar (na via original ou cópia autenticada):  

• CCIR-2006/2007/2008/2009 

• Comprovante de pagamento do ITR nos últimos cinco 

(05) exercícios (anos) ou certidão negativa expedida 

pela Secretaria da Receita Federal quanto a tributos 

incidentes sobre o imóvel 

• Recibo de entrega da declaração à Secretaria da 

Receita Federal. 

 

• A base de cálculo para fins de recolhimento de ITCMD 

será o valor de avaliação do valor médio da terra-nua 

e das benfeitorias, divulgado pelo IEA - Instituto de 

Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura do 

Estado de São Paulo, no site www.iea.sp.gov.br. 


