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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMFA Nº 001/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
(publicada no Diário Oficial do Município nº 5728, de 21/12/2018, páginas 54/56) 

 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no § 2º do art. 127 da Lei Municipal 5394/2002, Código 
Tributário Municipal – CTM, e  
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de normatização de rotinas e procedimentos para 
requerer a transferência de titularidade de imóvel, no Cadastro Imobiliário Tributário – 
CIT do Município de Cachoeiro de Itapemirim, resolve: 
 
 
Art. 1º. Determinar que todos os procedimentos referentes a transferência de 
titularidade de imóveis no CIT, somente poderão ser efetivados mediante processo 
administrativo, formulado por requerente interessado ou de ofício por ato da 
autoridade administrativa, devendo ser cumpridas todas as exigências contidas nesta 
Instrução Normativa. 
 
Parágrafo Único - São de responsabilidade do requerente as informações e 
documentos por ele apresentados, que serão utilizados para identificação do sujeito 
passivo da obrigação tributaria relativamente ao Imposto Predial e Territorial – IPTU. 
 
 
Art. 2º. A regularidade fiscal do imóvel objeto desta Instrução Normativa, 
relativamente ao IPTU, é obrigação exclusiva do sujeito passivo, não cabendo a ele 
alegar desconhecimento da legislação tributária. 
 
 
Art. 3º. O requerimento de transferência de titularidade não é considerado 
impugnação ao lançamento para efeitos de prorrogação do prazo de vencimento do 
IPTU ou suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário. 
 
 
Art. 4º. Estão autorizados a requerer a transferência de titularidade no CIT:  
I.  o adquirente;  
II.  o transmitente;  
III.  o inventariante;  
IV.  o possuidor; 
V.  o herdeiro do adquirente, do transmitente ou do possuidor. 
 
Parágrafo Único. Para fins específicos desta Instrução Normativa, possuidor é aquele 
que detém a posse mansa e pacífica de determinado imóvel, devendo comprovar a 
aquisição através de documentação de transmissão não registrada em cartório.  
 
 
Art. 5º. Para transferência de titularidade deverá ser protocolado requerimento 
próprio utilizando obrigatoriamente o Modelo SEMFA/GCI/001 – Transferência de 
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Titularidade, anexo a esta Instrução Normativa; devendo ser apresentadas cópias dos 
seguintes documentos:  
I.  Documento do Imóvel; 
II.  Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
III.  Documento de Identificação Civil com foto nítida do requerente ou seu 
representante legal; 
IV.  Comprovante do Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ e Contrato Social 
consolidado. 
 
 
§ 1º. Está dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o agente 
administrativo confrontar a assinatura com aquela constante do documento de 
identidade do signatário, ou estando este presente, assinar o documento diante do 
agente, lavrando sua autenticidade no próprio documento.  
 
§ 2º. A transferência de titularidade poderá ser feita por procuração pública ou 
particular com firma reconhecida em cartório do outorgante, contendo especificação 
do seu objetivo. 
 
§ 3º. Em se tratando de Pessoa Jurídica, sua representação será feita pelos sócios ou 
por procurador legalmente constituído. 
 
§ 4º. Nos casos em que o adquirente ou o transmitente forem iletrados deverá ser 
anexada procuração pública com esta finalidade. 
 
§ 5º. Na impossibilidade de apresentação de procuração pública da parte iletrada o 
documento de transferência de titularidade deverá ser lavrado em cartório. 
 
§ 6º. O Documento do Imóvel deverá conter as seguintes informações para a 
identificação no Cadastro Imobiliário Tributário: 
I.  inscrição fiscal imobiliária; 
II.  descrição da localização com endereço oficial; 
III.  medidas lineares de área; 
IV.  confrontantes; 
V.  qualificação completa de alienantes e adquirentes; 
VI.  o reconhecimento de firma em cartório, por semelhança ou por autenticidade, de 
adquirentes e de alienantes, exceto as testemunhas, se houver; 
VII.  o documento estará dispensado de reconhecimento de firma em cartório da parte 
presente ao atendimento do Cadastro Imobiliário, adquirente ou alienante; 
VIII.  data da transferência. 
 
§ 7º. Caso o Documento do Imóvel não contenha todas as informações exigidas no 
parágrafo anterior, prevalecerá as informações fornecidas pelo requerente no 
requerimento de transferência de titularidade. 
 
§ 8º. Tratando-se de imóvel sem documento de comprovação da cadeia sucessória, o 
requerente deverá declarar que se responsabiliza nas esferas administrativa, cível e 
criminal, pelas informações prestadas, assumindo as dívidas existentes nos termos do 
disposto no Art. 130 do Código Tributário Nacional - CTN. 
 
§ 9º. Todas as cópias apresentadas deverão ser autenticadas em cartório, podendo a 
autenticação ser realizada por servidor do município, mediante a apresentação dos 
documentos originais. 
 
 



3 
 

Art. 6º. Tratando-se de imóveis não inscritos no Registro Geral de Imóveis, 
pertencentes a espólio com mais de um herdeiro, deverá ser apresentado documento, 
para fins de alienação, com autorização de todos os herdeiros com reconhecimento de 
firma em cartório, e da Certidão de Óbito do “de cujus”. 
 
Parágrafo Único. Na ausência do documento indicado no caput, a transferência de 
titularidade poderá ser feita caso um dos herdeiros declare que se responsabiliza nas 
esferas: administrativa, cível e criminal, pelas informações prestadas perante os 
demais herdeiros, assumindo as dívidas existentes nos termos do disposto no Art. 130 
do Código Tributário Nacional - CTN. 
 
 
Art. 7º. Nos termos do Art. 130 do Código Tributário Nacional - CTN, serão 
transferidos para o adquirente do imóvel todos os débitos fiscais de IPTU, que não 
estejam na condição de: parcelados, protestados, executados judicialmente e 
prescritos. 
Parágrafo Único: Quanto aos débitos executados judicialmente ainda não prescritos, a 
CDA poderá ser cancelada, pela Gerência de Cobrança, devendo os débitos serem 
transferidos e cobrados em nome do novo proprietário. 
 
 
Art. 8º. Havendo débitos fiscais de IPTU inscritos em dívida ativa, o processo 
administrativo de transferência de titularidade será encaminhado à Gerência de 
Cobrança, ou órgão que venha a ser criado com esta atribuição, para os 
procedimentos de cobrança. 
 
 
Art. 9º. Havendo débitos fiscais de IPTU inscritos em dívida ativa que já tenham sido 
executados, o processo de transferência de titularidade será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município - PGM, para inclusão do adquirente no polo passivo da 
execução judicial. 
 
 
Art. 10. Finalizados todos os procedimentos objeto desta Instrução Normativa, o 
processo administrativo retornará à Gerência de Cadastro Imobiliário, para dar ciência 
ao requerente quanto aos procedimentos efetuados, tendo como última ação o 
arquivamento. 
 
Parágrafo Único – São formas de ciência ao contribuinte: 
I. pessoal; 
II. via postal; 
III. Domicilio Tributário Eletrônico – DTE; 
IV. correio eletrônico (e-mail) informado no requerimento de transferência;  
V. publicação no Diário Oficial do município. 
 
 
Art. 11. Serão transferidos de ofício no CIT, os imóveis que forem objeto de 
pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ou informados 
pelo Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim – CRI. 
 
Parágrafo Único. Os procedimentos descritos neste artigo não exclui a 
responsabilidade do contribuinte de comunicar a transferência de titularidade à 
fazenda pública municipal. 
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Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as Instruções Normativas nºs  001/2010 e 001/2011. 
 
 
Cachoeiro de Itapemirim, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Rogélio Pegoretti Caetano Amorim 

Secretário Municipal de Fazenda  



 

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES 
 

Secretaria Municipal de Fazenda 
 

Gerência de Cadastro Imobiliário 

IPTU 
TRANSFERENCIA 
DE TITULARIDADE 

modelo SEMFA/GCI/001 

 
1. Tipo de transferência 

 
Escritura registrada  Documento sem cadeia 

sucessória 
 

Outro (especificar): 

 
Documento com cadeia sucessória  Documento sem registro em 

Cartório  - Imóvel de herdeiro 
  

 

2. Dados do Requerente 
Nome CPF 

  
Nº carteira identidade Órgão expedição CI Telefone  email 

    
 

3. Endereço 
Logradouro Número 

  
Bairro Município Telefone  

   
 

4. Dados do Imóvel (na ocorrência de mais de uma inscrição, informar no campo dados adicionais) 
Inscrição Fiscal do Imóvel Logradouro Número 

   
Bairro Ponto de referencia 

  
 

5. Proprietário Anterior 

Nome 
 

CPF 

  
 

6. Dados Adicionais 

 
 

 

7. Declaração para transferência sem documento de comprovação da cadeia sucessória.  

 Declaro espontaneamente serem verdadeiras as informações constantes neste documento e que não 
possuo documento que comprove toda a cadeia sucessória do imóvel acima identificado. Me 
responsabilizo nas esferas administrativa, civil e criminal por este ato praticado, assumindo as 
dívidas existentes nos termos do disposto no artigo 130 do Código Tributário Nacional - CTN. 

 

8. Declaração para transferência sem documento de comprovação de identificação do herdeiro como 
responsável de imóvel pertencente a espólio. 

 Declaro espontaneamente serem verdadeiras as informações constantes neste documento e que não 
possuo documento registrado como beneficiário de imóvel pertencente a espólio. Me responsabilizo 
nas esferas administrativa, civil e criminal por este ato praticado, assumindo as dívidas existentes 
nos termos do disposto no artigo 130 do Código Tributário Nacional - CTN. 

 
Cachoeiro de Itapemirim-ES , ______/______/_________. 

________________________________________________________  
                                                                                                                Assinatura do Requerente 

                                                                                                                  
Documentos a serem anexados (cópia): 
- Carteira de identidade ou de conselho de classe ou habilitação. 
- Cadastro Pessoa Física - CPF. 
- Escritura registrada ou recibo do imóvel ou documento que comprove a aquisição do imóvel. 




