
 

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. 
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