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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 
SECRETARIA DE FAZENDA 
Superintendência de Tributos Imobiliários 
                       

REQUERIMENTO PARA PROCESSOS DE ITBI 

1. DADOS DO REQUERENTE 

*NOME/RAZÃO SOCIAL 
 

*CPF/CNPJ 
 

*EMAIL 
 

CGM 
 

*TELEFONE  *CELULAR 
 

COMERCIAL 
 

*ENDEREÇO PARA  
CORRESPONDÊNCIA 

 
 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TODOS OS PROCESSOS 

- Requerente pessoa física: cópias do documento de identidade e CPF do requerente (e, se for o caso, cópias do documento de identidade e 

do CPF do procurador/autorizado);  

- Requerente pessoa jurídica: cópia do ato constitutivo atualizado e devidamente registrado, cópia da ata da assembleia que elegeu a atual 

diretoria, se for o caso, e cópia do CPF e da identidade do(s) representante(s) da pessoa jurídica; 

- Procuração específica com firma reconhecida, se for o caso. 

 
*SÓ SERÁ PERMITIDA A RETIRADA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO PELO REQUERENTE, PROCURADOR, OU PESSOA AUTORIZADA EXPRESSAMENTE 

PELA PARTE INTERESSADA.   

*TODO DOCUMENTO ANEXADO AO PROCESSO QUE NÃO TIVER O FORMATO DE FOLHA A4, OU SIMILAR, DEVE SER ANEXADO A UMA FOLHA EM BRANCO 

NESTE FORMATO, COM COLA, A FIM DE FACILITAR A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. 

3. TIPO DE REQUERIMENTO 4. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CERTIDÃO DE PAGAMENTO DO ITBI 

Requer a confirmação do pagamento do imposto referente à Guia de nº de 

controle:__________________, pelos motivos expostos no campo 5. 

(___) Guia de ITBI paga (se houver) 

(___) Comprovante de pagamento original (se houver) 

(___) Documento que originou a transação imobiliária 

(escritura, contrato de compra e venda, etc) 

(___) Inscrição Municipal do imóvel 

 
COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO DO ITBI 

Requer o complemento do lançamento do DITI de nº de 

controle:__________________, pelos motivos expostos no campo 5. 

 (___) Documento que originou a transação imobiliária 

(escritura, contrato de compra e venda, etc) 

comprobatório da solicitação 

(___) Guia de ITBI paga  

 CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO ITBI 

Requer a correção de informações anteriormente prestadas no DITI de nº 

de controle:__________________, pelos motivos expostos no campo 5. 

* Se ainda não foi feito o pagamento do tributo, basta preencher o DITI 

novamente, desprezando o anterior. 

(___) Guia de ITBI paga  

(___) Documento comprobatório da solicitação 

 

 REVISÃO DE LANÇAMENTO DO ITBI 

Requer a revisão de lançamento do DITI de nº de 

controle:__________________, pelos motivos expostos no campo 5.  

 

*O procedimento de revisão de lançamento necessariamente incluirá 

vistoria da autoridade fazendária no local do imóvel alienado. Favor incluir 

ponto de referência do imóvel no campo 5. 

 

     Quero ser avisado da vistoria com antecedência pelo telefone (fixo) ou 

email abaixo: 

Tel.: ___________________ / Email: ______________________________ 

(___) Guia de ITBI (não será aceita Guia vencida) 

- Anexar, no mínimo 1(um) dos seguintes documentos: 

(___) Laudo técnico de avaliação elaborado por 

profissional competente, emitido há, no máximo, 6 

(seis) meses antes da data de preenchimento do DITI 

(___) Anúncios atualizados em jornais, revistas ou 

páginas eletrônicas especializados em transações de 

imóveis semelhantes 

(___) Fotos do imóvel que comprovem o estado da 

construção, seu padrão de acabamento e estado 

de conservação 

 

 

PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO ITBI 

Requer o parcelamento do ITBI da Guia de nº de 

controle:_______________________, em _____ vezes (até três). 

*Valor mín. de cada parcela: R$ 1.033,80 (2018) 

*Valor mín. da base de cálculo para parcelar em 2x: R$ 103.381,05 (2018) 

*Valor mín. da base de cálculo para parcelar em 3x: R$ 155.071,59 (2018) 

(___) Guia de ITBI (não será aceita Guia vencida). 

 

 

RESTITUIÇÃO DO ITBI 

Requer a restituição do ITBI: (___) pela não efetivação da transmissão 

anteriormente declarada; (___) porque foi lavrada escritura pública ou 

contrato particular com força de Instrumento público, mas, posteriormente, 

foi lavrado o distrato anexado a este requerimento; (___) pelo pagamento 

em duplicidade sobre a mesma transação; (___) pelos motivos expostos no 

campo 5. 

Caso seja deferido o processo, a importância deve ser depositada em:  

 

Banco: ___________ Agência: ___________ Conta: _________________                              

 

Titular da conta:  

(___) Certidão de ônus reais atualizada do Registro de 

Imóveis (com prazo máximo de 30 dias*)  

(___) Documento que originou a transação imobiliária 

(escritura, contrato de compra e venda, auto de 

arrematação, etc) 

(___) Documento comprobatório da solicitação 

(distrato, sentença judicial de anulação de leilão, etc.) 

(___) Guia de ITBI a ser restituída 

 

*A certidão anexada deve ser de data posterior ao 

pagamento da Guia de ITBI 

*Campos Obrigatórios 

Lei 1.720/99 
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 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Requer a certidão de inteiro teor do Processo de 

nº:______________________, pelos motivos expostos no campo 5. 

 

5. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERENTE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 

 

Niterói, ______ de _________________ de ________. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do REQUERENTE 

 

DECRETO Nº 10.487/2009 
Art. 2º A parte interessada poderá requerer, pessoalmente, ou por 
intermédio de representante habilitado na forma da lei civil. 
Art. 9º Ao contribuinte ou ao sujeito passivo, ou seu representante 
legal, é assegurado o direito de requerer sobre matéria tributária, 
devendo a petição conter: 
I - nome completo do requerente; 
II - número da inscrição fiscal, se o requerente for contribuinte no 
Município; 
III - endereço completo; 
IV - a pretensão e seus fundamentos. 
§ 1º A petição será indeferida de plano quando manifestamente inepta 
ou quando a parte for ilegítima, sendo, contudo, vedado a qualquer 
servidor recusar seu recebimento. 
§ 2º É proibido reunir, na mesma petição, matéria referente a tributos 

diversos, bem como defesa ou recurso relativo a mais de um 

contribuinte ou autuação, lançamento ou decisão.  

 

 


