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RESUMO
O presente estudo objetivou analisar a prática cartorial sobre inventário e partilha
como forma alternativa de acesso à justiça na cidade de Firminópolis – Goiás,
buscando enfrentar os aspectos relacionados à competência, legitimidade,
representação, prazo de abertura, o procedimento de alvará previsto na Lei
6.858/80, bem como trazer análise comparativa entre o procedimento judicial e o
extrajudicial instituído pela Lei 11.441/2007. Procurando atender da melhor forma
possível as demandas da sociedade e, também, com o intuito de facilitar a vida das
pessoas e desburocratizar a justiça, foram promulgadas a Lei nº 11.441, de 04 de
janeiro de 2007, que possibilita a realização de inventário, partilha e divórcio
consensual por meios administrativos. Foi instituído por essa Lei o chamado
procedimento administrativo ou extrajudicial (escritura pública) com vistas à solução
mais célere e econômica de problemas tratados pelo Direito de Família e pelo Direito
das Sucessões. O método que foi utilizado para a realização dessa pesquisa foi o
quantitativo, com a finalidade de analisar, em valores numéricos, a quantidade de
inventários e partilhas realizadas de forma extrajudicial.
PALAVRAS- CHAVE: Comparação. Extrajudicial. Inventário. Judicial. Partilha.

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL INVENTORY AND SHARING: NOTARY
ACTIVITY AS AN INSTRUMENT FOR COLLABORATION WITH THE FAST AND

EFFICIENT JUSTICE

ABSTRACT
The present study aims to analyze the notary practice on inventory and sharing as an
alternative way of access to justice in the city of Firminópolis - Goias, seeking to
address the aspects related to competence, legitimacy, representation, opening time,
the permit procedure provided for in Law 6,858. / 80, as well as bring comparative
analysis between the judicial and extrajudicial proceedings instituted by Law 11.441 /
2007. In order to meet society's demands as well as possible, and also in order to
facilitate people's lives and reduce bureaucracy, Law No. 11,441 of January 4, 2007
was enacted. and consensual divorce by administrative means. This Law established
the so-called administrative or extrajudicial procedure (public deed) with a view to the
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faster and more economical solution of problems dealt with by Family Law and
Succession Law. The method that was used for this research is the quantitative one,
with the purpose of analyzing, in numerical values, the amount of inventories and
shares carried out extrajudicially.
KEYWORDS: Comparison. Extrajudicial. Inventory. Judicial. Sharing.

INTRODUÇÃO
O estudo justifica-se pela necessidade de reforma do Poder Judiciário que

não está, ainda, devidamente preparado para cumprir sua função de pacificação
social por meio da resolução de conflitos de modo célere e adequado. A realidade
dos dias atuais é um grande número de ações propostas em juízo, sendo a
demanda bem maior que a capacidade de juízes para julgar os casos (RAMOS;
MIRANDA NETTO, 2020).

Uma das maiores dificuldades encontradas para lidar com o Judiciário
Brasileiro é a falta de celeridade. A luta por mecanismos que venham a acelerar e
dar dinamismo a este sistema vem sendo travada pelos órgãos controladores do
Judiciário e pelos órgãos Legislativos brasileiros (BARROSO, 2009).

O Poder Judiciário vem passando por um processo de expansão de sua
capacidade de atendimento ao público e a grande maioria das Varas Judiciais não
tem condições de garantir à população o preceito fundamental da celeridade,
existindo casos em que, para que uma ação chegue ao trânsito em julgado são
necessários vários anos (AFONSO, 2006). Além de a morosidade no transcorrer da
ação Judicial, em um processo de Inventário e Partilha Judicial é necessária uma
série de cuidados no procedimento a ser seguido, tornando assim um processo com
o tempo de duração ainda mais longo (RAMOS; MIRANDA NETTO, 2020).

Uma das alternativas adotadas pelo Direito Brasileiro é a possibilidade de vias
alternativas ao Judiciário, mais precisamente, a regulação do Inventário e da Partilha
de Forma Extrajudicial nos artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil. Trata-se
de uma possibilidade de resolver questões de forma simples, com menos burocracia
e muito mais rápida (COELHO, 2012).

O procedimento de inventário e partilha judicial encontra-se disposto tanto no
Código Civil, no Livro V, Título IV, quanto no Código de Processo Civil, nos artigos
610 a 673, cuidando-se, a rigor, de procedimento inaugurado com a abertura da
sucessão causa mortis e indicado à apuração e destinação dos bens do falecido
para transmissão aos herdeiros e sucessores (CONTE, 2019).

A Lei. 11.441/2007 conferiu nova redação ao artigo 610 do Código de
Processo Civil, que passou a admitir o inventário e partilha extrajudiciais, realizada
por meio de escritura pública lavrada por tabelião, nas hipóteses de inexistência de
testamento, capacidade e concordância de todos os herdeiros, adotando modelo
similar, mas não idêntico, a outros países, como Portugal e Itália (TARTUCE, 2007).

Trata-se de faculdade conferida aos herdeiros, já que poderão optar pela via
judicial mesmo diante das condições autorizativas do âmbito extrajudicial. No
entanto, a obrigatoriedade para os demais casos foi mantida (COELHO, 2012).
Diante do tema proposto com intuito de elaborar o artigo o qual aborda a atividade
cartorária como instrumento de colaboração à Justiça célere, terá como objetivo
analisar a atividade cartorária sobre inventário e partilha como forma alternativa de
acesso à justiça na cidade de Firminópolis – Goiás, para desafogar o Poder
Judiciário e trazer maior comodidade e agilidade para as partes.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA
O direito sucessório reporta a antiguidade, ligado a ideia de continuidade da

religião e da família, nos primórdios, a herança se transmitia ao primogênito varão,
nesse sentido, segundo Rodrigues (2002, p. 25), a sucessão “transmite-se apenas
pela linha masculina, pois, como o filho é o sacerdote da religião doméstica, é ele, e
não sua irmã, quem recebe o patrimônio da família”. Afastava a filha, pois, esta iria
se casar, passando a integrar a família do marido, perdendo qualquer espécie de
laço com a família do pai, cultuando inclusive os deuses da nova família
(RODRIGUES, 2002).

De acordo com as classes, eram herdeiros, os filhos, os netos e também a
esposa. Na segunda linha os parentes mais próximos do falecido, como tio, sobrinho
paterno. Na ausência de membros das classes anteriores eram chamados outros
parentes do grupo familiar. Com a Revolução Francesa, aboliu-se o direito de
primogenitura e o privilégio masculino (SCHETTINO, 2008). A legislação pré-
codificada de 1916 previa linha de vocação hereditária formada pelos descendentes,
ascendentes, colaterais até 10º grau, posteriormente o cônjuge supérstite e por fim o
fisco (BRANDELLI, 2009).

Diante da mudança dos padrões culturais, das posturas éticas e das escalas
de valores que norteiam a nova sociedade brasileira o diploma civil, a Constituição
Federal e as Leis receberam alterações, a saber, inverteu a posição do cônjuge
sobrevivente com os colaterais, reduziu a vocação dos colaterais ao 4º grau, incluiu
entre as garantias fundamentais o direito de herança, atribuiu ao filho deficiente
incapacitado para o trabalho o direito real de habitação e incluiu o cônjuge como
herdeiro necessário e concorrente (MELLO, 2016).

Assim, conforme o momento histórico, a transmissão sucessória apresenta
variações, tendo como primeiro fundamento a ordem religiosa, onde a família era
chefiada pelo varão mais velho, posteriormente a propriedade deveria ser
conservada dentro de um mesmo grupo familiar, evoluindo para igualdade de
tratamento entre herdeiros da mesma classe e grau, repousando na continuidade da
vida humana, através das várias gerações (BRANDELLI, 2009).

CONCEITO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
No momento do óbito dá-se a abertura sucessória, quando devem tomar

todas as atitudes necessárias para que o patrimônio do falecido venha a ser
transferido a quem for de direito através do procedimento de inventário e a partilha
que se formaliza a transmissão desses bens do de cujus aos seus sucessores
(TARTUCE, 2011).

Inventário vem do termo invenire (achar, descobrir, inventar), de forma que,
quando houver necessidade de levantamento de um estado atual de uma situação,
faz se um “inventário”. Partilha é a atividade desenvolvida para ultimar a divisão do
acervo entre os diversos sucessores, estabelecendo e adjudicando a cada um o seu
quinhão certo e definido de bens deixados pelo morto (CONTE, 2019).

Na lição de Washington de Barros Monteiro (2012):

“Partilha é a repartição dos bens da herança ou a distribuição do
acervo hereditário entre os herdeiros. No direito romano, ela era
translativa de propriedade; o herdeiro tornava-se proprietário do
quinhão respectivo no momento da partilha, como se nesse instante
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o tivesse adquirido aos demais co-herdeiros. Perante a nossa lei,
porém, ela é simplesmente declarativa e não atributiva de direitos. O
herdeiro adquire a propriedade, não em virtude da partilha, mas por
força da abertura da sucessão. O próprio de cujus, por ficção, investe
seu sucessor no domínio e posse da herança” (MONTEIRO, 2012 p.
6).

A fim de que se possa dividir o patrimônio do morto, é necessário que se faça
uma descrição pormenorizada de todos os bens que o integram - débitos e créditos
– para, depois de satisfeitas as dívidas, serem divididos aos herdeiros e legatários,
bem como os cessionários de direitos hereditários (RAMIÃO, 2015).

A Herança é indivisível até a partilha e o inventário se faz necessário mesmo
existindo um único herdeiro, embora o procedimento possa ser simplificado sob a
forma de arrolamento, a quem será adjudicada toda a herança, não apenas pelo
interesse do fisco, mas também por eventuais interesses de credores do espólio
(VASCONCELOS, 2017).

Expõe Silva (1982): “Em consequência, a ação de partilha está subordinada
ao procedimento de inventário, não se facultando o exercício isolado desta ação...”.
A partilha é uma etapa incidente no processo de Inventário, e tem por finalidade
distribuir o acervo patrimonial aos herdeiros e legatários, não necessariamente
devem ser judicial, os herdeiros e os interessados em geral no patrimônio, em regra,
já são titulares dos bens da herança, mas, só poderão materializar seus direitos no
curso do processo de inventário (SOUSA : GRECO, 1982).

ESPÉCIES DE INVENTÁRIO JUDICIAL
Quando se trata de Inventário Judicial, existem diferenciações procedimentais

a serem seguidas, de acordo com a caracterização do caso. Os pontos
diferenciadores são: a capacidade ou incapacidade civil dos herdeiros, o valor dos
bens a serem inventariados e a concordância ou não dos herdeiros na partilha
(SCHETTINO, 2008).

Assim, Rizzardo (2014) classificou o Inventário Judicial em três espécies,
sendo:

1- Inventário Comum, que é o mais complexo, no qual deve ser adotado
quando existem menores ou incapazes envolvidos, ou maiores e capazes que
discordem da partilha amigável, ou ainda quando bens atingirem valor superior a
1.000 (mil) salários mínimos.

2- Arrolamento Sumário, que ocorre quando todos os herdeiros são maiores e
capazes, além de estarem de total acordo com a forma da partilha.

3- Arrolamento Comum, que é utilizado para casos de Inventário com valor de
bens inferior 1.000 (mil) salários mínimos, e que haja discordância no que toca à
partilha.

Nas três espécies citadas, deve-se seguir o procedimento de acordo com a
legislação pátria, sendo o primeiro o de maior complexidade, principalmente por
necessitar de maior segurança jurídica, tanto para o amparo aos menores, quanto
para evitar fraude a terceiros, a herdeiros e ao estado.

Espécies de Partilha
A partilha poderá proceder-se pelo modo simplificado na hipótese de partilha

amigável, a ser homologada pelo juiz, desde que as partes sejam capazes e
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transijam, seja ao final do processo de inventário ou pelo processo de arrolamento
sumário (RAMIÃO, 2015).

A partilha amigável pode ser feita por ato inter vivos, aquela feita pelo autor
da herança, como declaração de vontade, por escritura ou testamento, dispondo
sobre a divisão dos seus bens, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros
necessários ou post mortem, quando ocorrem no curso do inventário ou do
arrolamento, conforme artigo 2.015 do Código Civil, desde que os herdeiros sejam
capazes (PILATI; MEZZAROBA, 2020).

A partilha inter vivos, é ato privativo do seu titular e independente da
participação ou da vontade dos herdeiros, pois não pode ser objeto de contrato a
herança de pessoa viva, no ato de doação, ou por disposição em testamento pode
se dar dispensa de colação, se o testador expressamente determinar que as
outorgas fossem feitas da parte disponível de seus bens (PAIVA, 2014). Já a post
mortem pode ser feita por escritura pública, termo nos autos, ou escrito particular,
homologada pelo juiz (AFONSO, 2006).

Não havendo acordo entre os herdeiros, ou se algum for incapaz, a partilha
será judicial, neste caso, o juiz proferirá o despacho de deliberação da partilha,
resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir o
quinhão de cada herdeiro e legatário. Na deliberação sobre a partilha o juiz dirá
quem são os sucessores, como devem suceder, quais são os bens que serão
distribuídos, resolver os pedidos das partes, e dará solução a todos os incidentes
que tenham surgido no transcorrer do processo (SCHETTINO, 2008).

No antigo Código de Processo Civil de 1939, continha regras a serem
observadas na deliberação sobre a partilha, segundo Barros (1977) continuam
válidas essas regras no atual sistema jurídico, sendo: Maior igualdade possível, seja
quanto ao valor, seja quanto à natureza e qualidade dos bens; prevenção de litígios
futuros e maior comodidade dos coerdeiros.

A regra de igualdade na partilha consta do Código Civil de 2002, no artigo
2.017 que preceitua: “No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor,
natureza e qualidade, a maior igualdade possível” (HENRIQUES, 2014). Não
significa que os herdeiros devam ficar com uma parte ideal em todos os bens, na
realidade, estabelece a divisão dos bens e as partes que cabem a cada herdeiro da
forma que lhe pareça mais justa e cômoda (PILATI; MEZZAROBA, 2020).

A partilha judicial não significa a necessária distribuição de todos os bens em
mero fracionamento, mas observando os princípios de igualdade e de comodidade
dos herdeiros, deve-se evitar, tanto quanto possível, a subsistência de condomínio
(HENRIQUES, 2014).

Inventário Judicial
O inventário Judicial até o advento da Lei nº 11.441/07 era a única

possibilidade para que os bens deixados por uma pessoa, a partir de seu óbito,
viessem a ser entregues de forma definitiva ao patrimônio dos legitimados (PAIVA,
2014). Mesmo com uma possibilidade alternativa o Inventário Judicial continua
sendo a forma mais utilizada, visto que permaneceu sendo a regra (SCHETTINO,
2008).

De acordo com Safraider (2016) “Inventário é a relação de bens deixados por
alguém e Inventário Judicial é a descrição, avaliação e partilha dos bens deixados
por uma pessoa em decorrência de seu falecimento”. Esclarece Venosa (2014) que
“as regras do inventário têm preeminente caráter instrumental (...) sendo o Processo
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Civil que regulará a forma de apuração e descrição dos haveres do monte-mor e de
pagamento dos tributos”.

Segundo o Código Civil, desde a assinatura do compromisso até a
homologação da partilha a administração da herança será exercida pelo
inventariante, seria impossível procedê-la, ou ao menos homologá-la sem um
procedimento inventariar (CARDOSO, 1990).

Procedimento de Inventário Judicial
O Inventário Judicial possui algumas peculiaridades, àquele que estiver na

posse e administração do espólio incumbe, no prazo de 60 dias a contar da morte,
requerer o inventário e partilha e para instruir o pedido, deve juntar a certidão de
óbito e a procuração do advogado, com poderes para prestar compromisso de
inventariante, ocorre que qualquer um dos legitimados a realizar a abertura deverá
em petição destinada ao foro competente, informar o óbito, com os dados do
falecido e o motivo de seu interesse na abertura sucessória (HENRIQUES, 2014).

Se o juiz tiver conhecimento da morte e da existência de bens, e não tendo
qualquer dos legitimados promovido o ajuizamento da ação, no prazo legal, poderá
ele mesmo instaurá-lo, trata-se de uma das exceções legais ao princípio da inércia
(COELHO, 2012).

O administrador provisório também tem legitimidade para requerer o
inventário, uma vez que terá a posse dos bens da herança. Também deverá tomar a
iniciativa de requerer o inventário aqueles que têm legitimidade para instaurá-lo,
como é o caso do sócio do morto, visto que possui interesse na apuração dos
haveres da sociedade (PAIVA, 2014).

No caso de vários dos legitimados requererem o inventário, o processo será
um só. Se, porém, por inadvertência, mais de um inventário tiver início, deverá ter
andamento apenas o que foi ajuizado em primeiro lugar, no juízo competente,
aplicando as regras da prevenção e competência (DIAS, 2017).

Quanto à competência, tem-se que o foro onde se abre a sucessão
hereditária é o do lugar do último domicílio do de cujus, segundo o artigo 1.785 do
Código Civil. Observando as regras de competência territorial elencadas no artigo 48
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre foros subsidiários, o processo pode
ter seu curso no local da situação dos bens, quando o falecido não possuía domicílio
certo, ou do lugar do óbito, quando na situação anterior, possuía bens em diversas
localidades. Frise-se que, mesmo se de nacionalidade estrangeira e falecido no
exterior, havendo bens no território nacional, for o inventário processado pela
autoridade judiciária brasileira, conforme artigo 23, inciso II do Código de Processo
Civil (VASCONCELOS, 2017).

O segundo passo será a abertura do Inventário, indicando quem será o
inventariante, que deverá ir ao juízo assinar o Termo de Compromisso, em seguida,
devem ser apresentadas as primeiras declarações, informações essenciais para o
início e processamento do Inventário (MONTEIRO, 2012). Após as primeiras
declarações serem prestadas, devem ser feitas as citações dos interessados em um
prazo de 20 dias a partir da data do compromisso do inventariante, para depois ser
lavrado termo circunstanciado (GONÇALVES, 2015).

Em seguida deverá ser citada no inventário, tanto pelo meio direto, citação
pessoal, por hora certa, ou por edital, quando o domicílio dos herdeiros e
interessados seja diverso ao foro onde se processa o inventário, o cônjuge
supérstite, os herdeiros, legatários, a Fazenda Pública e, existindo menores ou



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.33; p. 277 2020

incapazes, intimar o Ministério Público, os quais poderão se manifestar sobre as
primeiras declarações (RAMIÃO, 2015).

Após a citação e devidas intimações, é garantida às partes impugnar as
primeiras declarações, por diversos motivos, como erros e omissões, reclamações
oriundas da nomeação do inventariante ou da qualidade dos que foram incluídos
como herdeiros (COELHO, 2012). Diante das impugnações, cabe ao juiz decidir se
acata ou não as alegações para que, caso ocorra alguma alteração, retifique-se as
primeiras declarações (CHAVES, 2013). Posteriormente, a Fazenda Pública deve
informar ao juízo, antes da partilha, dentro de 20 dias após a vista dos autos, o valor
dos bens descritos pelas primeiras descrições (GONÇALVES, 2015). Em seguida
deverão ser avaliados os bens do Espólio, para que com concordância de todos os
interessados, lavre-se o termo de últimas declarações (DIAS, 2017).

Por fim, será realizado o cálculo dos Impostos, após o que se procederá à
fase de colações e dos pagamentos de dívidas, para, posteriormente, acontecer à
partilha de bens do espólio (GONÇALVES, 2015). Em casos de Inventário Judicial
todas à custa judicial são destinadas ao Poder Judiciário que deverá realizar a
cobrança das custas iniciais, as quais serão calculadas com base no valor da causa.
Transcorrido todo o processo de Inventário, será realizado novo cálculo, no qual
serão somados possíveis gastos do Judiciário, bem como realizado um cálculo
computando todo o patrimônio do Autor da Herança, devendo ser realizado pelo
Avaliador judicial ou Exator Fiscal do estado (MONTEIRO, 2012).

No caso de os herdeiros não possuírem condições de realizar o pagamento
das custas judiciais sem que ocorra prejuízo do seu sustento e da família, poderá
estes requerer o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, desde que comprovem
necessidade financeira (HENRIQUES, 2014). São 02 (dois) os impostos incidentes
sobre o Inventário: o imposto causa mortis e o imposto inter vivos que incide no caso
de transmissão de bens entre pessoas vivas (MONTEIRO, 2012).

A esse respeito, Safraider (2016) afirma que:

O imposto causa mortis é devido nos inventários e arrolamentos em que se
descrevam bens imóveis ou se inventariem direitos a eles relativos,
deduzindo-se as despesas com dívidas do falecido, com honorários
advocatícios e demais custas do inventário. Se houve renúncia pura e
simples, ou seja, se houve renuncia em favor do monte, não há imposto
inter vivos a pagar, porquanto não houve transmissão alguma para
ninguém, somente voltando os bens partíveis para o monte. No entanto, se
houve cessão de direitos hereditários em favor de determinado ou
determinados herdeiros, incide o imposto inter vivos, pois está existindo
uma transmissão de bens entre duas ou mais pessoas (SAFRAIDER, 2016
p. 10).

Tanto os débitos deixados pelo Autor da Herança como os Impostos
referentes à sucessão deverão ser pagos anteriormente ao término do Inventário, já
que são requisitos básicos para que ocorra a homologação da partilha
(GONÇALVES, 2015). Muitas vezes há necessidade de que o Juiz autorize a
expedição de alvará para a liberação de valores depositados em Contas Correntes,
aplicações financeiras, bem como para que realize a cessão de direitos hereditários
de algum patrimônio do Espólio, conforme art. 1793 e seguintes do Código Civil
(RAMOS; MIRANDA NETTO, 2020).

Várias são as hipóteses para a expedição de um Alvará Judicial, como por
exemplo, o pagamento de honorários advocatícios, custas judiciais, despesas com o
funeral do Autor da Herança, gastos necessários para documentação ao início do
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Inventário, levantamento de numerários, entre outros (CENEVIVA, 2010). No caso
de numerários deixados pelo Autor da Herança, junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e ao Fundo de Participação PIS-PASEP, desde que existam
dependentes habilitados, os valores serão liberados direitamente a estes,
independente de Inventário. Porém, se não houver dependentes habilitados ou se
destes um ou mais forem menores, somente ocorrerá o recebimento dos valores
mediante Alvará Judicial (DIAS, 2017).

Depois de realizado o levantamento de todos os bens e herdeiros, bem como
o pagamento de dívidas e encargos, dá-se início à Partilha dos bens, designando os
bens que devam constituir a meação e quinhão de cada herdeiro e legatário,
podendo ainda o juiz em decisão fundamentada deferir antecipadamente os direitos
de usar e de fruir de determinado bem (GONÇALVES, 2015).

Procedimento de Partilha
Cumpridas as providências relativas ao pagamento das dívidas do espólio, o

juiz facultará às partes que, no prazo de dez (10) dias, formulem o pedido de
quinhão. Formulados os pedidos de quinhões, segue-se o despacho de deliberação
da partilha, a ser observado e cumprido pelo partidor. Estabelece o Código de
Processo Civil que o partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a
decisão, observando nos pagamentos a seguinte ordem: dívidas atendidas, meação
do cônjuge, meação disponível e quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro
mais velho (HENRIQUES, 2014).

O esboço é praticamente uma preparação da partilha a ser efetivada.
Também se denomina “plano de partilha”, sobre o qual se manifestarão as partes,
no prazo de cinco (5) dias (RAMOS; MIRANDA NETTO, 2020). Conforme artigo 652
do Código de Processo Civil, resolvidas eventuais reclamações, será a partilha
lançada nos autos em um instrumento chamado “auto de partilha”, posteriormente o
juiz homologará ou julgará por sentença a partilha (DIAS, 2017).

Transitado em julgado a sentença, o herdeiro receberá os bens constitutivos
do seu quinhão na herança, através de um documento denominado formal de
partilha, do qual constarão: termo de inventariante e título de herdeiros, avaliação
dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, o pagamento do quinhão
hereditário, quitação dos impostos e sentença. O formal de partilha poderá ser
substituído por simples certidão de pagamento do quinhão hereditário quando este
não exceder 05 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo, caso em
que se transcreverá a sentença da partilha transitada em julgado e em caso de
atribuição de toda a herança a um só interessado, em lugar do formal de partilha,
expede-se carta de adjudicação (GONÇALVES, 2015).

INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL
A redação originária do Código de Processo Civil de 1973, seguindo a regra

do estatuto processual anterior subtraia qualquer dúvida quanto à possibilidade de o
inventário ser ultimado por acordo extracontratual, já o estatuto processual atual
permite o inventário extrajudicial, assim tem plena possibilidade de realizar-se sem
intervenção judicial (ASCENSÃO, 1989).

A Lei nº 11.441, de 5 de janeiro de 2007, alterou o Código de Processo Civil
autorizando a realização do inventário e da partilha por escritura pública, que
constituirá título hábil para o registro imobiliário (BRASIL, 2007). Assim, caberá às
partes escolher entre a via judicial ou extrajudicial, se estiverem dentro dos
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requisitos dessa lei, ou seja, não houver interessados incapazes ou testamento
(DIAS, 2017).

O ponto mais saliente da lei é o de não haver necessidade de homologação
judicial. Mas se houver testamento ou interessado incapaz, persiste a necessidade
de inventário judicial, pois, no testamento, há interesse público e havendo incapaz,
há que se assegurar sua plena proteção (RAMOS; MIRANDA NETTO, 2020).

Essa escritura pública somente será lavrada se todos os interessados
estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada uma das partes,
cuja qualidade e assinatura constarão do ato notarial, não sendo necessária
procuração vez que a presença do profissional ao ato, junto com os interessados, a
torna desnecessária, sendo vedada ao tabelião a indicação de advogados às partes,
que deverão comparecer para o ato notarial, acompanhadas de profissionais de sua
confiança (VASCONCELOS, 2017).

Segundo Oliveira e Amorim (2016): “Parece-nos acertada a alteração
empreendida pela Lei nº 11.441/07, porque reservou aos magistrados a análise das
questões mais complexas e simultaneamente preservou o direito dos cidadãos de
recorrerem quando entenderem necessário, ao Judiciário”.

No que se refere ao requisito previsto na lei, qual seja, o de não haver
testamento, a 4ª Turma do STJ decidiu em 15/10/2019 que é possível o inventário
extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e
concordes e estiverem assistidos por advogado (RAMOS; MIRANDA NETTO, 2020).
A decisão foi a partir do entendimento do relator Luis Felipe Salomão, no Processo:
Resp. 1.808.767, o qual afirma que só o fato de existir testamento não pode impedir
que o inventário siga  pela via administrativa (VASCONCELOS, 2017).

Brasil (2007) firmou que o caput do artigo 610 do CPC/15 estabelece a regra
de que, havendo testamento ou interessado incapaz, o inventário deverá se dar pela
via judicial, mas que conforme exceção disposta no § 1°, o inventário e a partilha
poderão ser feitos por escritura pública sempre que os herdeiros forem capazes e
concordes, “sem fazer qualquer restrição, o que engloba, por óbvio, a situação em
que exista testamento”.

Segundo o relator “Antes mesmo da Lei 11.441/2007, o notário já lavrava
escrituras públicas de partilha amigável, ainda que houvesse testamento, desde que
a escritura fosse submetida à homologação do juiz” (VASCONCELOS, 2017).
Assim, é possível o inventário extrajudicial quando houver testamento do falecido,
notadamente em se tratando de interessados maiores, capazes e concordes,
devidamente acompanhados de seus patronos (HENRIQUES, 2014).

Procedimento de Partilha
O procedimento de inventário na forma extrajudicial é feito diretamente no

cartório de escolha, através de escritura pública, sendo necessária a contratação de
um advogado que pode ser comum a todos os herdeiros ou não (LOPES, 2017).
Após o início do processo, o tabelião levanta as eventuais dívidas deixadas pelo
falecido e a família informa todos os bens deixados pelo falecido para que sejam
reunidos os documentos (GONÇALVES, 2015).

Para que o processo do inventário seja finalizado e oficializado no cartório, é
preciso pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD),
imposto estadual cuja alíquota varia de estado para estado. Nesta fase, a divisão
de bens já está acordada com a família, os registros, certidões negativas e as
informações sobre os herdeiros e a partilha reunidas (RAMOS; MIRANDA NETTO,
2020).
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Com a declaração do ITCMD finalizada e todos os documentos reunidos, o
cartório ou o advogado envia a minuta da escritura, que é um esboço do inventário,
à procuradoria estadual, que avalia as informações, conferindo, sobretudo as
declarações dos bens do espólio e seus valores para que não haja erro no cálculo
do imposto, e autoriza a realização da escritura do inventário (HENRIQUES, 2014).

Depois de recebida a autorização da procuradoria e entregue toda a
documentação, é agendada no cartório uma data para a lavratura da Escritura de
Inventário e Partilha pelo tabelião, que encerra o processo. Todos os herdeiros e
respectivos advogados devem estar presentes, munidos de uma série de
documentos tais como: a certidão de óbito; documentos de identidade das partes e
do autor da herança; as certidões do valor venal dos imóveis; certidão de
regularidade do ITCMD etc. Caso os herdeiros não possam comparecer, poderão
nomear um procurador, com poderes específicos, por meio de procuração feita em
cartório de notas (DIAS, 2017).

Se houver imóveis envolvidos na partilha, os herdeiros devem levar a
certidão do inventário aos Cartórios de Registros de Imóveis onde estão
matriculados os imóveis para que ocorra a transferência da propriedade. A certidão
do inventário, portanto, poderá ser apresentada ao DETRAN - Departamento de
Trânsito de propriedade de veículos, e às repartições públicas e empresas para
regularizar a nova propriedade do titular dos bens, direitos e ações (HENRIQUES,
2014).

SOBRECARGA DO JUDICIÁRIO
Segundo Mello (2016) ao analisar os procedimentos Judicias e Extrajudiciais,

percebe-se que em pleno século XXI, o processo judicial ainda é muito moroso, caro
e burocrático, no início deste ano, a Lei 11.441/2007, considerada uma alternativa
sustentável para a desjudicialização no Brasil, completou 12 anos de existência e
trouxe o procedimento extrajudicial para o inventário e partilha de bens, com o
“manifesto propósito de facilitar a prática do ato, porque permite modo mais simples
e célere para resolver a partilha dos bens deixados pelo falecido”.

Há até pouco tempo, o processo judicial era a única via para inventário e
partilha de bens, tendia a ser algo demorado, se estendia por meses ou até anos
devido aos obstáculos legais previsto no Código de Processo Civil e o grande
número de processos levados ao Judiciário (HENRIQUES, 2014). Com o novo
procedimento, criado para desafogar o judiciário, todas as questões relativas a um
inventário extrajudicial podem ser resolvidas em um prazo de 15 a 30 dias, algo
impossível quando a situação é levada aos tribunais (LOPES, 2017).

O principal objetivo da Lei que trouxe o inventário e partilha por escritura
pública é desafogar o Judiciário, baratear os custos e simplificar os procedimentos.
O inventário e partilha extrajudicial é vantagem para o cidadão por possibilitar
economia, celeridade e praticidade, simplificando a operacionalização do Direito das
Sucessões (GONÇALVES, 2015). Desta forma, o legislador, quando da positivação
legal desta Lei, queria proporcionar aos usuários a possibilidade de uma solução
rápida e singela, visando beneficiar a todos na solução de seus litígios (DIAS, 2017).

Assim, de maneira célere e prática: logo após a entrega de toda a
documentação exigida, imediatamente é agendada uma data para lavratura da
escritura pelo tabelião de notas, com a presença de todos os herdeiros e o
respectivo advogado assistente ou defensor público (CASTRO, 2014).

O principal benefício resultante da Lei 11.441/07 é exatamente o fato de que o
cidadão, desde que preenchido os requisitos, possui o direito de optar por qual via
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deseja fazer o inventário, a separação ou divórcio, se pela via judicial ou
extrajudicial, perante o Tabelião de Notas (BRASIL, 2007). Não somente o cidadão
será beneficiado, o próprio Judiciário ganhará com o consequente desafogo, que por
muitas vezes não pode executar o número de demandas exorbitantes existentes
(HENRIQUES, 2014).

Esta Lei revolucionou o ordenamento jurídico brasileiro, pois, a realização da
partilha extrajudicial, inventário, separações e divórcios, tornaram-se bem mais
fáceis, céleres, e eficazes, contribuindo, assim, para a diminuição e o desafogo dos
processos desta natureza, no Poder Judiciário (BRANDELLI, 2009).

A vigência desta lei representa mais agilidade, é mais rápida, mais prática e
não necessita de homologação judicial; economia, pois tem custo baixo e preço
tabelado por lei estadual; harmonia, pois todos os herdeiros devem estar de acordo
com a partilha; facilidade, por poder ser utilizada para o levantamento de valores em
instituições financeiras e transferência de bens móveis e imóveis e conveniência,
podendo ser assinada em cartório, no escritório do advogado ou em outro local
escolhido pelas partes, garantindo maior conforto e privacidade nos processos de
inventário e partilha, pela via extrajudicial (VASCONCELOS, 2017).

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
De acordo com dados da CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos

Compartilhados (2019), o número de inventários extrajudiciais realizados por ano
vem crescendo em todo o País. O gráfico abaixo ilustra o aumento ocorrido desde a
criação desse instituto:

GRAFICO 1 - Inventário e Partilha Extrajudicial no Brasil

Fonte: CENSEC, (2019).

O número de procedimentos executados passou de 33.713 em 2007 para
136.827 em 2017. Desde a publicação da Lei 11.441/2007 já foram realizados mais
de 1.081.422 inventários extrajudiciais (LOPES, 2017). Como se vê o inventário e a
partilha deixou de ser um processo exclusivamente judicial, com caráter
contencioso, sendo admitido na forma extrajudicial, por meio da escritura pública, de
forma amigável (BRASIL, 2007).
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A possibilidade de resolver a pendência de forma rápida e eficiente, através
do inventário e partilha extrajudicial deixa para o Judiciário as pendências mais
complexas e o acordo torna-se impossível, esse é o entendimento de Lopes, (2017):
“tem o manifesto propósito de facilitar a prática do ato, porque permite modo mais
simples e célere para resolver a partilha dos bens deixados pelo falecido”. Com isso
reduz a pletora dos serviços judiciários, abrindo campo a um procedimento
extrajudicial no Ofício de Notas, afastando os rigores da burocracia forense para a
celebração de um ato notarial que vida cancelar a partilha amigavelmente acordada
entre meeiro (a) e herdeiros e o recolhimento dos impostos devidos.

Por ser um instituto simplificado, o número de procedimentos de forma
extrajudicial, vem crescendo em todo o Brasil, conforme dados da CENSEC (2018)
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, o número de inventários
extrajudiciais realizados por ano no município de Firminópolis-GO também cresceu,
vide gráfico abaixo:

GRAFICO 2 - Inventário e Partilha Extrajudicial no Município de Firminópolis - Goiás

Fonte: CENSEC, (2019).

Esta pesquisa demonstra a significativa procura pela via extrajudicial, nota-se
que o procedimento administrativo é simplificado e célere, o que garante efetividade
na prestação jurisdicional. Além disso, os dados estatísticos evidenciam a aceitação
da Lei 11.441/2007, bem como a contribuição do inventário extrajudicial para a
redução das demandas judiciais (BRASIL, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode se deduzir que o procedimento de inventário e

partilha possui concepções próprias e com a entrada em vigor da Lei nº 11.441 de
04 de janeiro de 2007, abriu-se a possibilidade de realização de Inventário e Partilha
de forma extrajudicial, desde que não existam incapazes e nem Testamento, mas
haja consenso entre os herdeiros.

Assim, a inovação buscou simplificar a transmissão dos bens que se
enquadrem na legislação acima citada de forma rápida, a ser realizado em qualquer
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Tabelionato de Notas do País, desde que os herdeiros estejam munidos de
documentação necessária e de um Advogado.

A possibilidade da via Administrativa trouxe muita facilidade e celeridade à
elaboração do ato para as partes e os Advogados e contribuiu para aliviar a
sobrecarga dos serviços judiciários, pois se realiza em um único ato, ou seja, a
lavratura da Escritura Pública.

O estímulo ao consenso das partes na transmissão sucessória dos bens fez
crescer a procura pela forma extrajudicial, para aumentar ainda mais a procura por
essa via, o que se espera hoje é a alteração da lei para que no futuro permita a
escritura amigável até mesmo nos casos em que existe testamento, visto a origem
cartorária desde ato de última vontade.
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