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Resumo:
Evidentemente, qualquer procedimento judicial demanda tempo e consiste em 
vasta burocracia, entretanto, é importante vislumbrar os avanços do âmbito ju-
rídico, para que o Judiciário se torne um órgão eficiente e célere. Diante disso, 
tem-se a figura do inventário extrajudicial, que representa grande avanço rumo 
à celeridade da prestação jurisdicional, por afastar do Poder Judiciário questões 
nas quais não incidem em litígios, isto é, envolvendo partes concordes no pro-
cesso. Assim, com o advento da Lei 11.441/2007, abrem-se portas para um pro-
cedimento menos custoso e sem tanto desgaste às partes e ao Estado, que, por 
consequência, fica desincumbido de intervir na vida dos jurisdicionados, poden-
do manter toda sua atenção em demandas que tragam em seu bojo carga de liti-
giosidade. Essas sim, são merecedoras de tutela jurisdicional, cujo escopo último 
é a pacificação social com a composição de litígios. Portanto, esse artigo tratará 
de analisar o Inventário Extrajudicial, seu procedimento e requisitos, além de de-
monstrar novidade jurídica sobre a possibilidade ou não de realizar o inventário 
fora do bojo judicial quando se tem a presença de testamento. 
Palavras-chave: Inventário Extrajudicial. Celeridade. Poder Judiciário. Testamento.

Abstract:
Evidently, any judicial procedure demands time and consists of vast bureau-
cracy, however, it is important to glimpse the advances in the legal field, so 
that the Judiciary becomes an efficient and speedy body. In light of this, we 
have the figure of the extrajudicial inventory, which represents a great advan-
ce towards the celerity of the jurisdictional provision, by removing from the 
Judiciary issues that do not incur in litigation, i.e., involving parties in agree-
ment in the process. Thus, with the advent of Law 11441/2007, doors have been 
opened to a less costly and less stressful procedure for the parties and the 
State, which, consequently, is freed from intervening in the lives of the subjec-
ts, being able to keep all its attention on claims that bring in their core load of 
litigiousness, which are indeed worthy of judicial protection, whose ultimate 
goal is social pacification with the composition of disputes. Therefore, the ar-
ticle will present the Extrajudicial Inventory, developing its procedure and re-
quirements, besides demonstrating the legal novelty on the possibility or not 
of performing the inventory out of court when there is the presence of a will. 
Keywords: Extrajudicial Inventory. Celerity. Judicial Power. Will.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após a morte de um ente familiar que deixou bens a inventariar, 
é comum que os herdeiros procurem solucionar a partilha de forma 
célere, evitando assim a postergação do acesso aos bens, como a im-
possibilidade de alienação de um bem em nome do falecido ou o saque 
de quantias deixadas em contas bancárias, por exemplo.

O processo de inventário é o instrumento utilizado para trans-
mitir o transmissão do patrimônio do de cujus aos seus herdeiros ou 
sucessores a qualquer título. Através do inventário, o levantamento é 
feito e a avaliação de todos os bens e responsabilidades do falecido, 
a definição de todos os herdeiros, também contando com o cumpri-
mento das últimas disposições de vontade do morto, o pagamento 
das dívidas existentes, e ao final, a partilha do acervo hereditário res-
tante entre os legitimados.

Com a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei 
4.725/2004, convertido na Lei n° 11.441/2007, o sistema jurídico bra-
sileiro passou a admitir o inventário extrajudicial, deixando de ser 
realizado exclusivamente por vias judiciais, consequentemente a no-
vidade normativa contribui para aliviar a justiça de uma sobrecarga 
significativa de processos.

Dessa forma, o inventário extrajudicial representa um grande 
avanço rumo à celeridade da prestação jurisdicional, por afastar o 
Poder Judiciário de questões que envolvem direitos individuais dis-
poníveis, possivelmente transacionáveis por meio de um negócio jurí-
dico ordinário. Assim, o Estado fica desobrigado de intervir na vida 
dos jurisdicionados, podendo voltar toda a sua atenção para aquelas 
demandas que tragam em seu bojo alguma carga de litigiosidade, es-
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sas sim, passíveis de tutela jurisdicional, cujo último escopo é a paci-
ficação social com a composição de litígios.

CONCEITO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL

Acerca do inventário não existem divergências de sua definição, 
no entanto, cada doutrinador traz um conceito, embora haja palavras 
distintas na conceituação, mas o sentido atribuído é quase  idêntico. 
Dito isso, importante dizer que o conceito de inventário remonta a 
expressão originada do latim invenire, de inventum, desta forma, a 
vocábulo inventário significa, em apertada literalidade, a descrição 
pormenorizada de algo, que enseja uma determinada finalidade (FA-
RIAS; ROSENVALD, 2015).

Nader (2016), conceitua o inventário, em sentido amplo, como   
levantamento do patrimônio, reunindo-se o ativo e o passivo, de uma 
pessoa e, em sentido estrito, como sendo o procedimento que possui o 
fito de apurar os bens deixados pelo de cujus aos herdeiros e legatários. 
Os juristas Farias e Rosenvald (2015), lecionam como sendo impositi-
va a abertura do inventário no Brasil e quando nenhum dos interessa-
dos promovem sua abertura no prazo legal, cabe ao magistrado deter-
minar, de ofício, por meio de uma portaria, se tiver ciência do óbito da 
pessoa que deixou patrimônio e não teve o requerimento da abertura 
do procedimento do inventário pelos interessados.

Mister salientar que no ano de 2007, ao ser promulgada a Lei 
n° 11.441, fora inaugurado um novo mecanismo que possibilita a 
realização do inventário extrajudicial, por meio de escritura públi-
ca, sendo lavrado diretamente no cartório (FARIAS; ROSENVALD, 
2015). Com o advento do mencionado mandamento legal, houve 
uma verdadeira revolução acerca do tema em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, alterando-se o Código de Processo Civil vigente 
à época que previa a obrigatoriedade do inventário judicial, mesmo 
em casos de serem concordes e capazes os herdeiros. Tal modificação 
legal se deu possibilitando a feitura do procedimento do inventário 
sem a necessidade de intervenção judicial (NADER, 2016).
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Outrossim, cabe destacar que a entrada em vigor do Novo Có-
digo de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), fora repetido ipsis litteris a 
alteração ocorrida no CPC revogado, sendo mantida a possibilidade 
da realização da via extrajudicial. A única mudança entre os dois 
Códigos fora apenas na questão da gratuidade não mencionada no 
artigo 610 do CPC, mas pacificado o entendimento acerca da possi-
bilidade da isenção de custas e taxas às pessoas consideradas juridi-
camente pobres (TARTUCE, 2016).

O disposto no artigo 610 do Código de Processo Civil é claro 
ao preconizar que quando houver interessado de pessoa incapaz ou 
existência de testamento, deve-se proceder o inventário judicial, en-
quanto seu parágrafo 1° reza que sendo todos os herdeiros capazes e 
concordes, é facultada a realização do inventário e da partilha através 
de escritura pública (BRASIL, 2015). Neste diapasão:

É pertinente e aceitável que se afaste o requisito da inexistência de testamento 
para que se possa proceder ao inventário pela via extrajudicial, isto porque, a 
própria contextualização e o “espirito” da Lei 11.441/2007, consiste em desbu-
rocratizar o procedimento, devendo a sua aplicação ser interpretada conforme 
tal natureza e acompanhando a tendência citada acima que é no sentido de 
caminhar para desjudicialização e celeridade (SANTOS; REIS, 2019, p. 14).

Cabe mencionar que, atualmente, tramita no Congresso Nacio-
nal o Projeto de Lei        de n° 606 de 2022, o qual tem a pretensão de alte-
rar o texto do artigo 610 do CPC, no sentido de possibilitar a feitura 
de inventário e partilha na via extrajudicial, por meio de escritura 
pública, mesmo em casos de existência de testamento, de menores e 
incapazes, sendo um grande avanço acerca do tema (CONGRESSO 
NACIONAL, 2022).

Desta forma, por todo o exposto, resta claro que o inventário 
extrajudicial consiste num mecanismo importantíssimo para o orde-
namento jurídico brasileiro que fora instituído com o fito precípuo 
de possibilitar uma ordem jurídica mais eficaz, desburocratizada e 
célere, sendo um grande avanço à toda população brasileira.



20 Hildeliza  Boechat et al.

HILDELIZA BOECHAT  —  WALDEMIRO TROCILO [ORGANIZADORES ]

REQUISITOS E PRAZOS DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL

O inventário extrajudicial ou administrativo foi introduzido 
no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 11.441, de 4 de ja-
neiro de 2007, e reafirmado nos §§ 1º e 2º do art. 610 do atual diplo-
ma processual e possuí alguns requisitos a serem seguidos. Dentro da 
previsão do artigo 610, §1º, do CPC, todos os herdeiros devem ser 
maiores de idade e civilmente capazes, ou seja, devem ser maiores de 
18 anos, não podem estar sob curatela e não podem ser relativamente 
incapazes, caso haja um menor de idade que tenha sido emancipado, 
haverá a possibilidade de prosseguir com o inventário extrajudicial 
(BRASIL, 2015).

O mesmo artigo preceitua a necessidade de consenso quanto à 
partilha dos bens, ou seja, não pode existir conflito de interesses entre 
os herdeiros. Caso, haja a quebra do consenso e o estabelecimento de 
algum tipo de litígio durante a realização do inventário extrajudicial, o 
procedimento deverá seguir de forma judicial, cada qual constituindo 
seu próprio advogado. Outrossim, em regra, entende-se que não é pos-
sível realizar o inventário extrajudicial quando houver testamento do 
falecido. Neste sentido, o artigo 610 do CPC preconiza a necessidade 
de proceder o inventário judicial quando houver interesse de incapaz e 
a presença de testamento (BRASIL, 2015).

Entretanto, de acordo com Tartuce (2016), o requisito da ine-
xistência de testamento vem sendo contestado por muitos no meio 
jurídico, existindo decisões de primeira instância que afastam tal ele-
mento, até então visto como essencial, quando todos os herdeiros fo-
rem maiores, capazes e concordantes com a via extrajudicial. Com o 
devido respeito, o diploma legal que exige a inexistência de testamen-
to para viabilizar o procedimento extrajudicial deve ser mitigado, es-
pecialmente nos casos em que os herdeiros são maiores, capazes e 
concordam com esse caminho facilitado. Nos termos do  art. 5.º da Lei 
de Introdução, o fim social da Lei 11.441/2009 é a redução de formali-
dades, devendo essa sua finalidade sempre guiar o intérprete do Direi-
to. Consigne-se,  a propósito           do debate, que o IBDFAM, em conjunto 
com entidades representativas dos cartórios, protocolou, em 16 de 
julho de 2014, pedido de providências junto ao Conselho Nacional de 

https://www.projuris.com.br/curatela/
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Justiça (CNJ) para que o inventário extrajudicial seja possível mesmo 
quando houver  testamento.

Outrossim, o artigo 982, da Lei nº 11.441, também prevê que, 
havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inven-
tário judicial, sendo então um dos requisitos para ingressar na for-
ma judicial. Contudo, as partes interessadas podem se deparar com a 
existência de um testamento deixado pelo autor da herança, muitas 
vezes desconhecido pela família. Diante desse impasse, nasce a dú-
vida sobre a possibilidade de avançar com o inventário extrajudicial, 
realizado por escritura pública, quando os requisitos para tanto já es-
tariam preenchidos.

Assim, através do entendimento unanime do STJ, em Recur-
so Especial 1.808.767-RJ do STJ, decidiu o referido precedente que, 
ainda diante da existência de testamento, é possível prosseguir com o 
inventário extrajudicial e a respectiva partilha de bens sejam formali-
zados mediante escritura pública perante o Tabelião de Notas, desde 
que atendidos certos requisitos. Primeiramente, os interessados de-
vem ser maiores e capazes e estarem todos de acordo com a partilha e 
representados por advogado. E ainda,  deve existir o registro judicial 
do testamento em processo judicial específico, ou seja, o provimento 
judicial para o ato de abertura, registro e cumprimento de testamen-
to ou autorização expressa do juízo competente, sendo a possibili-
dade permitida por ser um procedimento que atinge sua finalidade 
social e reduz formalidades e burocracias.

Ementa
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXIS-
TÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBI-
LIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES 
E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVO-
GADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA 
DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E 
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DI-
REITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM.

1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo tes-
tamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em 
exceção ao caput, o § 1º estabelece, sem restrição, que, se todos os interessa-
dos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.441-2007?OpenDocument
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por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato 
de registro, bem como para levantamento de importância depositada em 
instituições financeiras.

2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente 
da existência de testamento, que, “se os herdeiros forem capazes, poderão 
fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventá-
rio, ou escrito particular, homologado pelo juiz” (art. 2.015). Por outro lado, 
determina que “será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, 
assim como se algum deles for incapaz” (art. 2.016) - bastará, nesses casos, 
a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do 
CPC. 3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1º do art. 610 do 
CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o in-
ventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem 
capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testa-
mento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa 
autorização do juízo competente.

4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de 
desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não 
se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva 
em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e 
não um entrave, para a realização do direito. Se a via judicial é prescindível, 
não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que 
herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar 
efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça.

5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica- se que todos 
os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devi-
damente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexi-
dades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Minis-
tério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. 
Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 
18º Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, pro-
cessado e concluído perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso 
especial provido (Resp 1808767 RJ 2019/0114609-4. STJ. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 03/12/2019).

Além disso, de acordo com o §2º do art. 610 do CPC, o proce-
dimento em cartório  deve ser acompanhado por advogado ou defen-
sor, sendo de imprescindível a qualificação e assinatura destes no ato 
notarial (BRASIL, 2015). Impende mencionar que todos os herdeiros 
poderão ser representados pelo mesmo advogado ou defensor públi-
co e, caso algum deles constitua seu próprio advogado, deve conti-
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nuar havendo consenso na partilha, caso contrário, seguirá judicial-
mente. Dessa forma, a presença de um advogado ou defensor pública 
se faz necessária para representar os herdeiros, garantir a consensuali-
dade, além de fiscalizar a correta tributação das custas.

Nesse viés, há também a existência de prazos para que a parti-
lha extrajudicial seja realizada. O prazo legal para abertura de inven-
tário está previsto no art. 611 do CPC, o qual institui que o processo 
de inventário deve ser instaurado em até dois meses, sendo contado 
a partir da morte do de cujus, e deve findar-se em até doze meses, po-
dendo o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, prorrogar esses 
prazos (BRASIL, 2015).

PROCEDIMENTO

No tocante ao procedimento propriamente, Faria e Rosenvald 
destacam

A legislação processual estabeleceu um procedimento básico, padrão, para 
o inventário. Trata-se de um procedimento bifásico, escalonado, dividido 
em duas partes: inventariança e partilha. Na primeira fase, busca-se a in-
dividualização dos bens, com a respectiva avaliação, além do pagamento 
das dívidas do falecido e recolhimento fiscal. Depois disso, em um segundo 
momento, faz- se a divisão dos bens (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 441).

Consigna-se que o Inventário extrajudicial tem caráter facul-
tativo, cabendo às partes, no caso concreto, a opção de prosseguir 
pela via extrajudicial e, possivelmente, desburocratizada, célere e 
desjudicializada (FARIAS; ROSENVALD, 2015). Nesse diapasão, 
para a lavratura do inventário extrajudicial é necessário que todos  os 
herdeiros legítimos sejam maiores e capazes e, que esses estejam em 
pleno consenso quanto a partilha dos bens deixados pelo de cujus 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020).

Sobre o tema, é de suma importância citar a resolução 35 do 
CNJ, alterada pela resolução 179, cujo trecho destacamos:

Art. 11. É obrigatória a nomeação de interessado, na escritura pública de in-
ventário e partilha, para representar o espólio, com poderes de inventariante, 
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no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessida-
de de seguir a ordem prevista no art. 990 do Código de Processo Civil.

Art. 12. Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo(a) ou her-
deiro(s) capazes, inclusive por emancipação, representado(s) por procuração 
formalizada por instrumento público com poderes especiais. (CNJ, 2007).

Tendo em vista o vínculo dentre os cartórios notariais, não há 
a necessidade de que seja dada entrada no procedimento de inventá-
rio administrativo no domicílio do falecido, tão pouco onde estejam 
localizados os bens à serem inventariados. Logo, tal procedimen-
to pode ser realizado em qualquer cartório de notas. Para tanto, é 
necessária a apresentação de documentação competente, sendo de 
competência da Corregedoria Geral de Justiça a indicação dos docu-
mentos necessários a lavratura (RIO DE JANEIRO, 2009).

Nesse viés, a título de exemplificação, o Código de Normas da 
Corregedoria Geral de Justiça – Parte Extrajudicial do Estado do Rio 
de Janeiro estabelece em seu Livro III, capítulo II, o rol  de documen-
tos que se fazem imprecindíveis à lavratura, sendo esses, no tocante 
ao falecido, o: RG; CPF; Certidão de casamento ou nascimento; Cer-
tidão de óbito/ sentença de declaração de ausência; Comprovante de 
endereço; Certidão negativa conjunta de débitos da união; Certidão 
de inexistência de testamento; Certidão de inexistência de dependen-
tes vinculados à pensão por morte; Certidão negativa de débitos  tra-
balhistas (RIO DE JANEIRO, 2009).

Far-se-ão também necessários os documentos do cônjuge ou 
companheiro e, dos demais herdeiros do de cujus, sendo esses para os 
cônjuges: RG e CPF, Certidão de casamento, Certidão de união estável 
/ sentença / escritura; e para os demais herdeiros seus: RG e CPF, certi-
dão de casamento ou nascimento, certidão de união estável / sentença / 
escritura, Sentença declaratória de filiação (RIO DE JANEIRO, 2009).

Outrossim, para a indicação dos bens existentes à partilha, é 
indispensável, em caso de automóveis comporem a partilha, a apre-
sentação do CRLV e da Tabela Fipe, e, em caso de imóveis, a apre-
sentação da certidão de matrícula atualizada, certidão negativa de 
débitos imobiliários e certidão de valor venal do imóvel (RIO DE 
JANEIRO, 2009).
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Reunida toda a documentação, demandam as partes da assis-
tência jurídica competente, prestada por um ou mais advogados, que 
verificarão se estão atendidos todos  os requisitos para a abertura do 
inventário pela via administrativa. Constatada a viabilidade da aber-
tura do inventário extrajudicial, deverão os herdeiros recolher o Im-
posto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD (RIO DE 
JANEIRO, 2015).

Cumpre destacar que o referido tributo é de competência im-
positiva dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece o art. 
155, inc. I, da CRFB/88. Logo, compete a cada Estado a aplicação e 
alíquota a ser implementada. Vale ressaltar que no Estado do Rio de 
Janeiro a cobrança do ITCMD é regulamentada pela Lei Estadual nº 
7.174 de 28 de dezembro de 2015. Impende ressaltar que cada her-
deiro deverá arcar       com o recolhimento do imposto relativamente à 
sua cota parte na herança, emitindo- se, assim, as respectivas guias de 
pagamento, a propiciarem a partilha (RIO DE JANEIRO, 2015).

Após recolhido o imposto, deverá o patrono atuante no caso 
concreto lavrar respectiva minuta de partilha, onde deverá constar 
as dívidas e o montante dos bens. Nesta também  será apresentado o 
plano de partilha a ser realizado entre os herdeiros. Só então, com a 
minuta, poderá o patrono dar entrada no pedido de inventário ex-
trajudicial no cartório notarial escolhido (RIO DE JANEIRO, 2009).

Caberá ao Tabelião verificar se está presente toda a documen-
tação necessária e se o ITCMD foi devidamente recolhido, antes de 
lavrar a Escritura Pública de Inventário, o qual consiste em um docu-
mento que autoriza a transferência dos bens herdados aos respectivos 
herdeiros (RIO DE JANEIRO, 2009).

Desta forma, a implementação da modalidade do inventário 
extrajudicial facilitou a solução de divisão dos bem deixados pelo 
falecido quando da ausência de testamento, permitindo aos herdei-
ros capazes e concordes optar pela forma  mais célere (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2020). Cabe ressaltar que a realização do in-
ventário pela via administrativa confere as partes a liberdade de se-
guir o caminho que melhor se enquadra ao caso concreto; sendo o 
inventário extrajudicial uma das formas mais benéficas, não somente 
aos interessados, mas para a sociedade como um todo, visto trata-se 
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de um procedimento economicamente mais vantajoso, eficaz e célere, 
que traz considerável conforto a família enlutada em momento tão 
delicado (FARIAS; ROSENVALD, 2015).

Ademais, com o intuito de demonstrar a aplicabilidade prá-
tica do inventário extrajudicial, realizou-se uma pesquisa, no dia 
24/05/2022, junto ao Cartório do 1º Ofício de Itaperuna – RJ e ao 
Cartório do Ofício Único de Natividade/RJ,  a fim de levantar o nú-
mero de inventários extrajudiciais lavrados nas respectivas cidades. 

Através desta pesquisa, ficou constatado que nos últimos dez 
anos, foram lavrados mais de trezentos inventários extrajudiciais 
apenas no Cartório do 1º Ofício da cidade de Itaperuna - RJ e, apro-
ximadamente, quarenta e oito junto ao Cartório do Ofício Único de 
Natividade - RJ. 

Além disso, durante a pandemia da COVID-19, foram lavra-
dos, aproximadamente, noventa e cinco inventários extrajudiciais no 
Cartório do 1º Ofício de Itaperuna - RJ e doze junto ao Cartório do 
Ofício Único de Natividade - RJ. 

É indubitável que esses números, cada vez mais crescentes, de 
inventários extrajudiciais realizados nos municípios de Itaperuna – 
RJ e Natividade – RJ, se deu em decorrência da crise sanitária que 
assolou todo o mundo em consequência da coronavírus. O Gover-
no Federal Brasileiro aponta que foram registrados cerca de 668 mil 
óbitos no país somente durante a crise sanitária ocasionada pela Co-
vid-19. (BRASIL, 2022)

Isto posto, considerando o índice populacional das cidades de 
Itaperuna - RJ e Natividade – RJ, que são de respectivamente 103 
mil e 15 mil habitantes, assim como as lavraturas feitas nos últimos 
dez anos, observa-se expresso aumento da adesão da modalidade do 
inventário extrajudicial nos últimos anos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, não restam dúvidas de que com o surgi-
mento da Lei n° 11.441/2007, o inventário extrajudicial auxiliou a 
resolução dos conflitos de forma célere, com menos custas e buro-
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cracias, se comparado ao inventário judicial, ou seja, busca facilitar 
a vida do cidadão e desafogar o Poder Judiciário e concentrá-lo na 
jurisdição litigiosa

Assim, para sua concretização é necessário que não existam in-
capazes envolvidos, e que todos sejam concordes e observando a no-
vidade do entendimento do STJ, apesar da presença de testamento, é 
possível prosseguir com o procedimento extrajudicial. Dessa forma, 
obviamente havendo litígio, deverá ser utilizado o inventário judicial 
para a abertura do inventário e transferência dos bens deixados pelo 
falecido aos seus herdeiros.

Insta mencionar que, considera-se notável o entendimento de 
que os tabeliães e advogados têm um papel imprescindível dentro do 
processamento, sendo certo de que os mesmos estão incumbidos de 
instruírem as partes quando das implantações de seus atos. E para 
os herdeiros se faz necessário entender que estes não podem omitir 
informações atinentes ao ato, requisitos estes vislumbrados pela ativi-
dade notarial para se proceder aos atos de averbação posteriores, con-
ferindo a ciência pública a atos.

Por fim, é evidente que a lei em comento é procedimental e 
tem como objeto a simplificação de procedimentos, racionalidade, 
celeridade para estas ações e pela adequação das normas na aplicação 
aos casos concretos.
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