O ITCMD tem como fato gerador a transmissão de bens e direitos por causa mortis ou doação de
qualquer natureza. O preenchimento das fichas é efetuado de acordo com o tipo de transmissão:
CAUSA MORTIS

DOAÇÃO
Considera-se doação qualquer ato ou fato, em que o doador, por liberalidade, transmite bens,
vantagens ou direitos de seu patrimônio ao donatário, que os aceita, expressa, tácita ou
presumidamente, incluindo-se a doação com encargos ou ônus (Lei 4.261/89, art. 2º, § 1º)

Em qualquer uma das declarações, é preciso preencher 2 (duas) fichas.
Na primeira (DADOS GERAIS), são declaradas as pessoas envolvidas na transmissão.
Na segunda (BENS E DIREITOS), são declarados os bens e/ou direitos a serem transmitidos.

ITCMD – CAUSA MORTIS
FICHA DADOS GERAIS
É composta dos seguintes campos:
DADOS DO INVENTARIANTE
DADOS DO MEEIRO
DADOS DO DE CUJUS- Falecido
DADOS DO PROCESSO
DETALHAMENTO DE DONATÁRIOS/HERDEIROS/LEGATÁRIOS
Após preencher todos os dados obrigatórios desses CINCO campos, clique em
para a Ficha BENS E DIREITOS

para passar

DADOS DO INVENTARIANTE
O inventariante é a pessoa nomeada pelo Juiz para ser responsável pelo inventário. O inventariante representa o espólio e
administra o patrimônio do morto, exercendo função pública gratuita, não sendo remunerado como na testamentaria, afinal
o inventariante é um parente do morto, é herdeiro, e está trabalhando para si mesmo. (Prof. Rafael Meneses)

Preencha com o nome, CPF, endereço completo e telefone de contato.

Todos os dados marcados com * devem ser preenchidos.
Preencha o campo do e-mail para receber uma cópia da declaração.

DADOS DO MEEIRO
Aquele que no casamento ou na união estável detém a metade dos bens.
No casamento, isso vai depender do regime de comunhão.

Para declaração com meeiro, marque a opção
e preencha com o nome, CPF, telefone de
contato, número da certidão de casamento (se houver) e o regime de casamento.

OBS. A condição de meeiro deverá ser comprovada pelo regime de casamento.

DADOS DO DE CUJUS – FALECIDO
De cujus é uma expressão forense que se usa no lugar do nome do falecido, ou autor da herança, nos termos de um
inventário (são as primeiras palavras da expressão latina de cujus sucessione agitur (de cuja sucessão se trata).

Todos os dados marcados com * devem ser preenchidos.
Caso a Certidão de Óbito tenha sido emitida em outro Estado da Federação, selecione
OUTROS ESTADOS na opção de Juízo/Comarca

DADOS DO PROCESSO
A Lei nº 11.441/2007 alterou a redação do art. 982 do Código de Processo Civil, possibilitando que o inventário seja
realizado extrajudicialmente, por meio de escritura pública, desde que:
a) todos os herdeiros sejam capazes;
b) o autor da herança não tenha deixado testamento;
c) haja acordo entre os herdeiros quanto a partilha dos bens.
Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes
e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o
registro imobiliário.
§ 1º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por
advogado comum ou advogados de cada uma delas ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura
constarão do ato notarial.

Se o inventário for judicial, somente a data do inventário e o Juízo/comarca são obrigatórios.
Preencha com os dados do procurador e o número do inventário, se houver.

Se o inventário for administrativo (extrajudicial), a data do inventário será a data atual (data da
declaração) e o cartório deverá ser selecionado.

Todos os dados marcados com * devem ser preenchidos.
DETALHAMENTO DE DONATÁRIOS/HERDEIROS/LEGATÁRIOS
DONATÁRIO é a pessoa beneficiada com a doação(quem recebe o bem/direito doado). HERDEIRO é aquele que sucede
na totalidade ou em parte da herança, seja por força de lei, seja por disposição de testamento. LEGATÁRIO é a pessoa
determinada no testamento a receber o bem ou os bens legados (o beneficiário estabelecido em testamento).

Para incluir um dos favorecidos (donatário/herdeiros/legatários): preencha o nome, CPF, data de
nascimento e clique em

Após incluir um favorecido, este será relacionado numa tabela (destacada em azul abaixo).
Um favorecido já incluído poderá ser excluído clicando-se na lixeira destacada em vermelho.

PARA RETIFICAR UMA DECLARAÇÃO
Localize a opção Retificar Declaração no SIATWEB:

Digite o número da declaração e do CPF do declarante e clique em
.
Após a validação dessas informações, os dados da declaração antiga são recuperados no formulário da
declaração ITCMD.
A partir da declaração com os dados anteriores, basta alterar as informações que precisam ser
retificadas e enviar novamente a declaração.

REGRAS PARA RETIFICAR UMA DECLARAÇÃO DO ITCMD
1. Uma declaração poderá ser retificada a qualquer momento e sem prévia autorização da SEFAZ,
desde que não tenha sido iniciada a homologação das informações da declaração (*);
2. Para retificar novamente uma declaração, utilize o número da declaração retificadora.
É possível retificar uma declaração retificadora, mas não é possível retificar novamente a
declaração original;
3. A mensagem “Declaração não pode ser retificada. Entre em contato com o Setor de ITCMD”
indica que a retificadora deve ser previamente autorizada por um Auditor do ITCMD. Para
autorizar a retificadora nesses casos, ligue 3216 9600, ramal 2387.
(*) O que indica que a homologação das informações não foi iniciada pela SEFAZ-PI é o status dos
bens na Consulta Declaração ITCMD: quando TODOS os bens estão com o status Declarado.

