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          DOCUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO 
 
  
1) - Minuta elaborada pelo advogado constituído contendo: 
      * Qualificação completa do "de cujus" 
      * Relação e qualificação completa dos herdeiros, inclusive endereço eletrônico 
      * Nomeação do inventariante 

* Declaração inexistência de testamento, de outros herdeiros, de credores, de obrigações             
de responsabilidade do "de cujus" 
      * Relação de bens e esboço de partilha 

* Informações relativas ao advogado: estado civil, endereço profissional e endereço            
eletrônico 
2) - Cópia da OAB do advogado 
3) - ITCD - Declaração de bens e direitos, imposto pago e certidão de pagamento/desoneração               
de ITCD 
4) - Certidão de óbito, original ou cópia autenticada (validade 90 dias). 
5) - Cópia da identidade e CPF do "de cujus", dos herdeiros e cônjuges, se houver. 
6) - Certidão de nascimento ou casamento do "de cujus e dos herdeiros, original ou cópia                
autenticada (validade 90 dias); Pacto antenupcial, se houver (validade da certidão 30 dias);             
Escritura Pública de Pacto de União Estável, se houver (validade da certidão 30 dias) 
Certidão de casamento ou nascimento do exterior deverá apresentar a certidão de estado             
civil apostilada no país de origem, traduzida e registrada no cartório de títulos e              
documentos (validade de 90 dias) 
Casamento fora do Brasil deverá ser averbado no Cartório de Registro Civil das             
Pessoas Naturais do Primeiro Subdistrito de Belo Horizonte 
7) - Se qualquer dos herdeiros for ser representado, deverá ser apresentada procuração             
pública com poderes específicos (validade da certidão 30 dias) 
8) - Certidões do "de cujus": 
     * Fazenda Pública Federal 

* Fazenda Estadual e municipal (domicílio do "de cujus" e localização do(s) imóvel(is), se               
houver) 

* Justiça Federal (cível e criminal), Justiça Estadual (cível e criminal), Justiça do trabalho               
(domicílio do "de cujus" e localização do(s) imóvel(is), se houver) 
     * Inexistência de testamento (site: http://censec.org.br) 
     * TST 
9) - Certidão de Interdição/Tutela dos herdeiros 
10) - Quando houver Imóvel: 

* Se o imóvel for matriculado: certidão da matrícula e certidão de ônus e ações (validade 30                  
dias) 

* Se o imóvel não for matriculado: certidão do registro e certidões de ônus e ações que                  
deverão ser solicitadas em todos os cartórios de registro de imóveis da comarca onde o imóvel                
está localizado (validade 30 dias) 

* imóvel urbano: certidão de quitação de IPTU últimos 5 anos * imóvel rural: ITR, CCIR e                  
CAR 

* Quando o imóvel for sala, loja, apartamento ou qualquer outro que pertencer a               
condomínio, deverá ser apresentada a declaração de inexistência de débitos condominiais que            
poderá ser fornecida pela administradora do condomínio ou pelo síndico do condomínio, com             
firma 
reconhecida e ata da eleição do mesmo (validade 30 dias) 



11) - Quando houver partilha de ações de pessoa jurídica: 
* cópia autenticada do contrato social e alterações posteriores ou do contrato social              

consolidado 
* certidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou certidão de breve relato emitida pelo               

Cartório das Pessoas Jurídicas (validade 30 dias) 
    * cópia CNPJ 
    * certidão de quitação de tributos federais e dívida ativa da União 
12) - Documentos de propriedade de bens móveis (ex: veículos, cotas de clube, jazigos,              
extratos bancários na data do óbito, etc.) 
 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
Outros documentos que aqui não foram listados poderão ser solicitados conforme a            
especificidade do ato. 
O prazo para preparação da escritura é de aproximadamente 10 dias depois de apresentados              
todos os documentos elencados na lista. 
Sendo que os documentos deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 15 dias a                 
partir da entrega dos mesmos. 
 


