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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE IPTU 2021 
 

1. GERAL 

• Requerimento Padrão devidamente Preenchido 
• Cópia do RG e CPF do requerente 
• Cópia do IPTU (capa) 
• Cópia do Comprovante de Endereço (Conta de energia ou água no nome do requerente, 

atualizado) 
• Matrícula ou sucessão de Posse do Imóvel 
• Laudo Técnico ( que fundamentalize a contestação. ) 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES 

 
2.1 Cópia do carnê do IPTU  

• No caso de proprietário: apresentar certidão de matrícula de registro de imóvel 
atualizada; 

• No caso de comprador: apresentar a escritura de compra e venda;  

• No caso de compromissário, poderá formalizar o requerimento aquele que constar 
no instrumento público de promessa de compra e venda ou de cessão, promessa 
de cessão deste contrato ou contrato de compra e venda, registrados no Cartório 
de Registro de Imóveis;  

• No caso de co-proprietário: comprovação mediante apresentação da Escritura 
Pública ou Matrícula atualizada do Registro de Imóvel;  
 

2.2 Cópia da documentação relativa à propriedade, posse ou domínio útil do(s) 
imóvel(is) no(s) qual(is) figure como sujeito passivo nos seguintes documentos, 
ainda não registrados publicamente: 
 

• O proprietário que conste na carta de sentença, no formal de partilha ou no ato de 
arrematação, adjudicação ou remição, expedido em processos judiciais;  

• O usucapiente que constar em decisão judicial em processo de usucapião; 

• O contratante que constar nos contratos particulares de compra e venda ou de 
cessão, promessa de cessão, permuta, dação em pagamento, usufruto e 
enfiteuses, servidão, arrematação e adjudicação;  

• O cessionário que constar em contrato de cessão ou promessa de cessão;   

• O mutuário que constar em contrato de financiamento ou termo de ocupação, 
emitidos ou homologados pelos agentes do sistema financeiro de habitação;  

• No caso de terceiro interessado deverá comprovar a posse do bem por meio dos 
documentos elencados nas alíneas “c” ou “d” ou outro documento que demonstre a 
sucessão possessória.  

 

PRAZO PARA ABERTURA DE PROCESSO ATÉ 26/03/2021
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Eu ______________________________________________________________,  

abaixo   assinado, estado civil _________________________________________, 

nacionalidade______________________________________________________,  

portador(a) do RG nº._____________________CPF________________________  

Rua______________________________________________________________, 

Bairro_________________________________________, CEP ______________  

na cidade de______________________________________________________, 

tel.:_______________________ Email___________________________________ 

 
Vem muito respeitosamente requerer:  
 

(   ) Isenção de IPTU 2022-2023 ( até 30/06/2021) (   ) Imunidade de IPTU 

 
(   )  Isenção de IPTU –  Moléstia Grave (até 26/02/2021) 

(   ) Remissão ( até 15/02/2021)  

(   ) Revisão de IPTU ( até 26/03/2021) justificar: 

(especificar):__________________________________________ 

 __________________________________________________ 

(   ) Aposentado    (  ) Pensionista     (  )  Não possui renda  (     ) Possui renda 
Possui outra residência no mesmo lote – Sim (  )  Não (  ) 
Se a resposta for sim, a casa é alugada – Sim (  )  Não (  ) 
Reside com filho com idade superior a 18 anos – Sim (  ) Não (  )  
Se casado(a) informar os seguintes dados do(a) cônjuge: 
Nome:_________________________________________________________________ 
RG:_______________________________ CPF:________________________________ 
Cônjuge possui renda : (    ) Sim (    ) Não  
 
Artigo 299 do Código Penal – Falsidade ideológica 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 
 

Termos em que, Pede Deferimento. 
     

     Franco da Rocha,        _______/______/________ 
 
                                              
___________________________________________________________________  
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