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Resumo:
O presente trabalho acadêmico busca contribuir para as discussões existentes 
sobre o inventário judicial e explicar seus ritos no ordenamento jurídico bra-
sileiro. O procedimento de inventário é indispensável para problemas jurídi-
cos posteriores à morte da pessoa e previsto no Código Civil. Este estudo tem 
como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de direito 
sucessório, inventário judicial e partilha, suas implicações jurídicas e o orde-
namento jurídico que reconhece o procedimento, elucidando e apresentando 
levantamento de campo sobre o tema. 
Palavras-chave: Inventário judicial. Direito das sucessões. Rito judicial.

Abstract:
This ordered work seeks to contribute to existing research on the judicial in-
ventory and its Brazilian legal rites. The inventory procedure is essential for 
legal problems after the death of the person and provided for in the Civil Code. 
This study aims to carry out a bibliographical research on the concept of inhe-
ritance law, inventory and judicial sharing, its legal implications and the legal 
system that recognizes the procedure, elucidating and presenting a field sur-
vey on the subject.
Keywords: Inventory Judicial. Law of sucession. Judicial Rite.  



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O inventário é o processo pelo qual se faz um levantamento 
de todos os bens e dívidas de determinada pessoa após sua morte.  
Através deste, são avaliados, enumerados e divididos os bens do “de 
cujus” para os seus sucessores, deduzidas as dívidas. É o primeiro 
passo de abertura da sucessão dos bens, em que se define o que será 
distribuído entre os herdeiros e entre os credores, se houver.

Portanto, o inventário judicial é aquele em que se busca o ju-
diciário, por meio de um advogado legalmente constituído ou De-
fensor Público, a fim de descrever os bens deixados pelo falecido e 
distribuí-los entre os herdeiros. 

O prazo para a abertura do inventário consagra-se no artigo 
611 do Código de Processo Civil e deve ser instaurado dentro de 2 
(dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 
(doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, 
de ofício ou a requerimento de parte.

Cabe ressaltar que, embora o dispositivo legal supracitado 
não mencione, na ausência de descumprimento do prazo, o Estado 
pode instituir uma sanção pelo retardamento do início ou da ulti-
mação do inventário. 

Nesse sentido, explica Flávio Tartuce (p. 1125, ano 2015): 

[...] a ausência de previsão não impede que cada Estado institua uma multa 
como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário, 
não havendo qualquer inconstitucionalidade na previsão, conforme a Sú-
mula 542 do STF.
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Veja-se o que versa a Súmula 542 do STF: 

Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como san-
ção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

Quanto ao local de abertura, isto é, a competência, esta deverá 
ser no último local em que o falecido possuía domicílio, nos termos 
do artigo 48 do Código de Processo Civil.

Os legitimados para requerer a abertura do inventário e a res-
pectiva partilha constam nos artigos 615 e 616 CPC:

Art. 615, CPC: “O requerimento de inventário e de partilha incumbe a 
quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido 
no art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão 
de óbito do autor da herança.”

Art. 616, CPC: “Têm, contudo, legitimidade concorrente: I – o cônjuge ou 
companheiro supérstite;II – o herdeiro; III – o legatário; IV – o testamentei-
ro;V – o cessionário do herdeiro ou do legatário;VI – o credor do herdeiro, 
do legatário ou do autor da herança;VII – o Ministério Público, havendo 
herdeiros incapazes;VIII – a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX – 
o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da 
herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Com o pedido de abertura do inventário judicial, tendo sido 
comunicado o falecimento do autor da herança e comprovado, por 
meio da certidão de óbito, será nomeado um inventariante (pessoa 
encarregada de administrar), devendo o juiz seguir a ordem prevista 
no artigo 617 do Código de Processo Civil. 

Impõe mencionar que o inventariante terá o prazo de cinco 
dias, contados da data em que for intimado da nomeação, para pres-
tar compromisso para desempenhar bem e fielmente sua função e o 
prazo de vinte dias para apresentar as primeiras declarações. 

ESPÉCIES DE INVENTÁRIO JUDICIAL

São três espécies de inventário judicial: 
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Inventário judicial pelo rito ordinário;

O inventário judicial pelo rito ordinário é tratado nos artigos 
619 aos 658 do CPC/2015. 

Tal inventário,  pelo rito ordinário, como dito,  deve ser aberto 
a contar sessenta dias da abertura da sucessão, e ultimando-se nos 
doze meses subsequentes, conforme já mencionado outrora.  

Inventário judicial pelo rito do arrolamento sumário; 

O inventário judicial pelo rito do arrolamento sumário é tratado 
no art. 659 do CPC/2015, sendo cabível quando todos os interessados 
forem maiores e capazes, abrangendo bens de quaisquer valores. 

Essa modalidade é prevista para inventários nos quais existe 
apenas um herdeiro ou quando todos os herdeiros estão de acordo 
com a partilha.

Nestas situações, o procedimento tem menos fases, bastando 
que a partilha amigável, celebrada entre os herdeiros capazes, seja 
homologada de plano pelo juiz.

De acordo com o art. 660, do CPC, na petição inicial, os her-
deiros:

[...]  I – requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;

 II – declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 
disposto no art. 630;

III – atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Exceto na 
hipótese de existirem credores do espólio e não forem reservados bens su-
ficientes para o pagamento de dívida deixada pelo falecido, não haverá ava-
liação dos bens a serem partilhados, tornando o arrolamento procedimento 
muito mais rápido em comparação com o comum.” 

Destarte, o magistrado prolatará sentença homologando o pla-
no de partilha ou de adjudicação (quando for único herdeiro) e, após 
o trânsito em julgado da ação, será lavrado o formal de partilha ou 
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elaborada a carta de adjudicação, expedindo-se os alvarás referentes 
aos bens e às rendas por ele abrangidos. 

Após a lavratura do termo, o fisco será intimado para lança-
mento dos tributos competentes.

Inventário judicial pelo rito de arrolamento comum;

 Por fim, o inventário judicial pelo rito de arrolamento comum, 
que é cabível quando os bens do espólio forem de valor igual ou infe-
rior a 1.000 salários mínimos. O arrolamento comum, é previsto no 
artigo 664 do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Quando 
o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salá-
rios-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 
cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assina-
tura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a 
atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.”

Neste caso, a avaliação dos bens ocorrerá somente se houver 
impugnação do plano apresentado pelos herdeiros.

Diferente do arrolamento sumário, nesta modalidade, os tribu-
tos deverão ser pagos primeiro, para, só então, o magistrado julgar a 
partilha. 

O arrolamento comum traz a possibilidade de existirem interes-
sados incapazes, que não impedem o prosseguimento e julgamento da 
partilha, conforme ocorrem nas outras modalidades, mas neste caso 
deve haver a participação do Ministério Público como custos legis.

PAGAMENTO

O inventário traz consigo uma série de custos, que são variá-
veis de acordo com cada região do país, bem como a depender do 
procedimento escolhido, se judicial ou extrajudicial.

Sempre que existirem bens ou direitos objetos de transmissão 
legítima ou testamentária, será necessário realizar o pagamento do 
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ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), cobrado 
pelo Estado onde se localiza o bem imóvel e os respectivos direitos e, 
no caso de bens móveis, títulos e créditos pelo Estado onde o proces-
so de inventário estiver correndo.

As alíquotas do imposto variam, dependendo do Estado,  de 
1% a 8% sobre o valor venal dos bens ou direitos. 

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o ITCMD é regi-
do pela Lei Estadual n. 7.174/2015 e a alíquota nos casos de trans-
missão causa mortis varia entre 4%(quatro por cento) e 8% (oito por 
cento), dependendo do valor dos bens,  sendo que a base de cálculo 
segue o valor de mercado.

Existem Estados que cobram o imposto sobre o valor venal, 
mas há discussão no poder judiciário para que a alíquota incida so-
bre o valor base do IPTU. É o caso de São Paulo, tendo em vista que 
o percentual sobre o valor venal aumenta desproporcionalmente o 
total devido a título de ITCMD. 

Da mesma forma que o imposto, os emolumentos (custas car-
torárias) também dependem de alguns parâmetros regionais. Os 
custos dependem da quantidade de bens que existem e do valor de 
avaliação de cada um. 

Os honorários do advogado também farão parte dos custos para 
realização do inventário, tendo em vista que é obrigatória a participa-
ção e constituição deste profissional para a realização do inventário.

Impõe mencionar que, a partir do primeiro ano de abertura da 
sucessão do de cujus, é necessário que o espólio apresente declaração 
de imposto de renda. Sendo assim, no decorrer do processo, o inven-
tariante será responsável por informar em declaração de imposto de 
renda os bens do espólio. 

Existem três tipos de declarações: a inicial, intermediária e fi-
nal; a inicial e intermediária devem ser declaradas se o espólio estiver 
dentro das regras obrigatórias para recolhimento; já a final, sempre 
será obrigatória.

Ressalta-se que, ao final do inventário, além do espólio, os bens 
herdados deverão ser informados em Declaração de Imposto de 
Renda dos próprios herdeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o conteúdo apresentado, pode-se dizer que o 
inventário consiste no processo pelo qual se faz um levantamento 
de todos os bens e dívidas de determinada pessoa após a sua morte. 

Através deste procedimento, os bens serão avaliados, enume-
rados e divididos entre os seus sucessores, pagos os credores. É o pri-
meiro passo para a abertura de sucessão dos bens, em que se define o 
que será distribuído entre os herdeiros e os credores. 

Como o nome propriamente diz, o inventário judicial busca 
o judiciário, por meio de um advogado ou defensor público, a fim 
de que os bens do falecido sejam descritos e distribuídos entre os 
herdeiros, no prazo legal de 60 (sessenta dias), contados da morte 
do autor da herança, devendo ser encerrado em 12 (doze meses), 
podendo, em alguns casos, ser prorrogado. 

A competência é no último local em que o falecido tinha do-
micílio, a regra é válida tanto para o inventário judicial quanto para 
o extrajudicial.         

Quantos as espécies, há de se falar em três: inventário judicial 
pelo rito ordinário; inventário judicial pelo rito do arrolamento su-
mário; e o inventário judicial pelo rito de arrolamento comum. 

Em relação ao pagamento, há um imposto vinculado ao in-
ventário judicial, denominado de ITCMD (Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação), cotado pelo Estado onde se localiza o bem 
imóvel e os respectivos direitos, variando as alíquotas de 1% a 8% 
sobre o valor de mercado dos bens e direitos. 

Diante do exposto, conclui-se que o presente trabalho possui o 
objetivo de trazer breves noções sobre o inventário, bem como seus 
aspectos gerais e suas peculiaridades, para tanto, realizou-se uma 
breve conceituação do instituto, destacando os principais pontos.                          
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PESQUISA DE CAMPO

 A pesquisa de campo foi realizada na Vara Única da Comarca 
de Porciúnucla/RJ com intuito de trazer dados específicos a cerca do 
inventário judicial da referida cidade.

No período da pandemia foram realizados 06 (seis) inventários 
judiciais. Tendo em vista a celeridade dos inventários extrajudiciais 
os números tendem a diminuir ainda mais com o decorrer dos anos. 

A maior dificuldade encontrada no inventário judicial é conse-
guir reunir toda documentação dos herdeiros e a documentação dos 
bens a serem inventariados. 

Os principais fatores que contribuem com a demora do processo 
judicial são os pagamentos de ITD, a morosidade do Judiciário, quan-
do não há uma partilha amigável e quando ocorre a morte de um dos 
herdeiros no trâmite do inventário, tendo em vista o atraso para reunir 
documentações e habilitar os filhos desse herdeiro, caso houver.

O inventariante tem sido sempre indicado pela família, não 
tendo havido caso de inventariante dativo nesta Comarca.

REFERÊNCIAS
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INVENTÁRIO NEGATIVO 

CONCEITO 

O inventário negativo consiste em um procedimento utilizado 
nos casos em que o de cujus não deixa bens, havendo a necessida-
de que os herdeiros declarem judicialmente ou por vias cartorárias 
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(através de uma escritura pública, na modalidade extrajudicial) sobre 
a situação. 

Conforme depreende-se dos ensinamentos de Humberto 
Theodor Júnior: 

“O inventário negativo é, nessa conjuntura, o expediente criado pela praxe 
forense para provar que o óbito se deu sem deixar bens a partilhar. Trata-se 
de medida de jurisdição voluntária, que preenche lacuna da lei e merece 
aplausos da doutrina e jurisprudência. O procedimento sumário instituído 
pela experiência do foro consiste em acusar, em petição, o óbito ao juiz, 
assumindo o requerente o compromisso de inventariante, com citação dos 
demais interessados e audiência do Ministério Público e da Fazenda Pú-
blica. Prestadas as declarações com a menção de ausência total de bens a 
inventariar, e havendo concordância de todos os convocados ao processo 
(que tanto pode ser expressa como tácita), o feito se encerra com sentença 
de homologação do declarado pelo inventariante a qual, através de certidão, 
servirá de documento para instruir o processo de casamento do cônjuge 
viúvo, ou para qualquer outro fim legal.

APLICAÇÃO DO INSTITUTO 

Há algumas situações em que o instituto é aplicado, quais se-
jam: 

Ÿ Responsabilidade além das forças de herança (artigo 1.792, do Código 
Civil): ocorre quando o de cujus deixa dívidas. Neste caso, a lei é cirúrgica, 
informando que os herdeiros não respondem por encargos superiores às 
suas forças. Destarte, o inventário negativo será utilizado pelos herdeiros 
como comprovação de inexistência dos bens. 

Ÿ Substituição Processual: ocorre após a morte deste em havendo neces-
sidade de habilitação no processo do inventariante e/ou dos sucessores, o 
que gera mais uma possibilidade de promover o inventário, todavia, para o 
ingresso como inventariante nem sempre há a exigência de adentrar com 
o inventário. Desta forma, o instituto poderá ser utilizado quando houver 
processo em curso no qual o de cujus figurava como parte, tanto ativa quan-
to passivamente. 

ŸBaixa fiscal ou encerramento legal de pessoa jurídica de que o falecido era 
sócio e sem movimentação. 

Ÿ Viúvo que deseja contrair novas núpcias (artigo 1.523, do Código Civil): 
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embora positivado no artigo 1.523 do CC, na prática, não há nexo para a 
exigência do inventário negativo, é apenas uma escolha, uma vez que não 
existem bens partilháveis entre os herdeiros. 

Ÿ Outorga de escritura a compromissários compradores de imóveis vendi-
dos pelo autor da herança, enquanto vivos.  

PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO NEGATIVO 

A competência para a ação de inventário negativo será a mes-
ma se o inventário tivesse bens a serem partilhados, isto é, no último 
domicílio do de cujus, conforme dispões o artigo 48 do Código de 
Processo Civil. 

O Juiz determinará ao escrivão a lavratura de termo das declara-
ções do autor do inventário, bem como mandará, como o faz em pro-
cedimentos de inventários, ouvir os interessados, assim como a Fazen-
da Pública e o Ministério Público, cabendo impugnação, se for o caso. 

Superadas as impugnações ou não havendo, a sentença será 
prolatada, momento em que o Juiz de Direito fará a decretação de 
inexistência dos bens. 

Na jurisprudência, considera-se importante a prova da neces-
sidade do inventário negativo, do contrário, haverá improcedência 
da ação sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, 
como observa-se a seguir: 

 APELAÇÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. Pleito ajuizado por filhos que 
pretendem a declaração de inexistência de patrimônio da genitora falecida. 
Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo dos auto-
res. Falta de interesse processual. Autores que sequer afirmam a existência 
de dívida, mas manejam a ação para se resguardar de eventual demanda. 
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar-
tigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. NEGADO PRO-
VIMENTO AO RECURSO.” (v. .21876). 

“INVENTÁRIO NEGATIVO. - Pedido deduzido pela filha do de cujus - 
Objetivo de evitar futuras cobranças - Extinção por impossibilidade jurídi-
ca do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Pretensão declaratória 
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juridicamente possível - Inteligência do art. 4º, inc. I, do Código de Pro-
cesso Civil - Extinção mantida por falta de interesse processual - Reque-
rente que não apontou existência de dívidas - Sentença mantida - Recurso 
desprovido”. (TJSP – Ap. Cível 00016763220148260312 SP, 02-03-2016, 5ª 
Câmara de Direito Privado – Rel. J.L. Mônaco da Silva).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face o exposto, ressalta-se que o inventário negativo, mesmo 
não estando previsto na legislação, na prática jurídica é plenamente 
aplicável e possui o fito de evitar embaraços ao cônjuge supérstite e aos 
herdeiros, além de ser um procedimento célere e de jurisdição volun-
tária, realizado tanto por meio judicial quanto pelo extrajudicial.
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