
STJ00099249

JOÃO ROBERTO PARIZATTO 

TEORIA E PRÁTICA DO 
INVENTÁRIO JUDICIAL E 

EXTRAJ U DICIAL 

5.a Edição 

EDITORA PARIZATTO 



STJ00099249

Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio eletrônico, 
mecânico ou xerográfico, sem permissão expressa do editor, 

nos termos da Lei n.o 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

TODOS OS DIREITOS DESTA PUBLICAÇÃO 
RESERVADOS À 

EDITORA IPARBZATTO 

A v • JOAQUIM LOPES AGUILA, 1279 

13.614-086-LEME-SP 
TELS. 19.3554.2662 

19.3554.2250 

WWW.EDIPA.COM.BR 
E-1HAIL E MSN: EDIPALEME@HOTlYlAIL.COM 

Impresso no Brasil 
Printed in Brazil 

EDIÇÃO -2014 



STJ00099249

SUMÁRIO 

HERANÇA. Transmissão ............................................................... 1 
Sucessão. Espécies ................................................................. 1 

ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA...................................................... 2 
Aplicação da ordem de vocação hereditária. Exclusões ........... 2 
Cônjuge. Concorrência com os herdeiros. Participação ........... 3 
Pessoas unidas estavelmente ................................................... 3 
Ascendentes .............................................................................. 4 
Descendentes ........................................................................... 4 
Cônjuge sobrevivente .............. , ................................................. 4 
Colaterais .................................................................................. 5 
Pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura 
da sucessão .............................................................................. 5 

PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA ou COMPANHEIRO NA SUCESSÃO.............. 5 
Exclusão no rol constante do art. 1 .829 do Código Civil ............ 5 
Reconhecimento de acordo com o art. 1.790 do Código Civil. .. 5 
Formas de participação ............................................................ 6 
Reconhecimento da união estável. Forma ................................. 8 
Remessa das partes às vias ordinárias .................................... 8 

Dos EXCLUíDOS DA SUCESSÃO ..................................................... 1 O 
Hipóteses ................................................................................ 10 
Exclusão. Prova ....................................................................... 12 



STJ00099249

Exclusão. Indignidade .............................................................. 12 
Exclusão. Efeitos pessoais ..................................................... 12 
Exclusão. Legitimidade passiva .............................................. 13 
Exclusão. Terceiros de boa-fé ................................................. 13 
Exclusão. Reabilitação ............................................................ 13 

ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA........................................................ 14 
Abertura do inventário. Prazo. Pessoas legitimadas ............... 14 
Atos possessórios pelos herdeiros ........................................... 15 
Transmissão da herança ............................................................. 15 
Herança jacente ........................................................................ 15 

DIREITO À HERANÇA. FILIAÇÃO ........................................................ 15 
Direitos e qualificações dos filhos ............................................ 16 
Garantia do direito à herança ................................................... 16 

CESSÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA.................................................. 16 
Oportunidade da cessão ......................................................... 16 
Formas de cessão .................................................................. 17 
Escritura de Cessão ................................................................ 18 
Direito de preferência .............................................................. 18 
Renúncia de herança. Forma. Capacidade ............................. 19 
Direitos do credor do herdeiro renunciante ............................. 19 
Renúncia de todos herdeiros. Vacância da herança ................ 21 
Renúncia translativa ................................................................. 21 
Renúncia pelo cônjuge supérstite ............................................ 21 

DA HERANÇA JACENTE................................................................. 22 
Regra legal. Competência. Guarda ......................................... 22 
Incumbências do curador ......................................................... 24 
Arrolamento dos bens. Auto circunstanciado ........................... 25 
Aposição de selos. Estado dos bens ...................................... 25 
Exame dos papéis, cartas, missivas e livros domésticos ........ 25 
Requisição à autoridade policial para a arrecadação ............. 26 



STJ00099249

Constatação da existência de bens em outra comarca ........... 26 
Inquirição dos moradores e vizinhos sobre a qualificação do 
falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de 
outros bens .............................................................................. 27 
Não realização ou suspensão da arrecadação ....................... 27 
Edital. Prazo. Publicação para habilitação dos sucessores 
do finado ................................................................................. 28 
Citação. Finado estrangeiro .................................................... 28 
Julgamento da habilitação do herdeiro. Reconhecimento da 
qualidade do testamenteiro ou do cônjuge. Arrecadação. 
Conversão em inventário ......................................................... 28 
Credores da herança. Habilitação ........................................... 28 
Autorização para a alienação de bens .................................... 30 
Bens com valor de afeição ...................................................... 31 
Reconhecimento da herança jacente. Prazo ............................ 31 
Reclamação por ação direta pelo cônjuge, herdeiros e 
credores após o trânsito em julgado da sentença que 
declarou a vacância ................................................................. 32 
Embargos de terceiro antes do trânsito em julgado ................ 32 

PETiÇÃO DE HERANÇA ................................................................... 32 
Previsão legal .......................................................................... 32 
Legitimidade ativa e passiva ................................................... 33 
Admissibilidade. Oportunidade ............................................... 34 
Alienação de bens pelo herdeiro aparente .............................. 35 
Cumulação com investigação de paternidade ......................... 35 
Foro competente ..................................................................... 37 
Efeitos da sentença ................................................................. 38 
Valor da causa ......................................................................... 38 

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ........................................................ 39 
Hipótese .................................................................................. 39 
Inclusão na partilha .................................................................. 40 
Renúncia ao direito .................................................................. 40 



STJ00099249

Extensão do direito ao convivente ........................................... 40 

Duração ................................................................................... 41 
Causa de cessação do benefício ............................................ 41 

DA DESERDAÇÃO ........................................................................ 41 
Hipóteses ................................................................................ 42 

Motivos para a deserdação ..................................................... 42 

Deserdação de ascendente pelos descendentes ................... 44 

Efeitos pessoais. Não transmissibilidade aos herdeiros ......... 45 
Veracidade da causa. Ação judicial ......................................... 45 

Direito de provar a causa da deserdação. Prazo .................... 47 

Do PAGAMENTO DAS DíviDAS.......................................................... 48 

Habilitação de crédito. Oportunidade. Faculdade do credor ... 48 
Pedido de pagamento. Discordância. Meios ordinários ......... 51 

Reserva de bens em poder do inventariante ........................... 51 

Sentença que julgar a habilitação de crédito. Recurso. Prazo. 52 
Credor de dívida líquida e certa não vencida. Habilitação ....... 52 
Legatário. Legitimidade para se manifestar sobre as dívidas. 52 

Bens separados. Nomeação à penhora .................................. 52 

DISPOSiÇÕES SOBRE O TESTAMENTO ................................................. 54 

Conceito. Formas ................................................................... 55 

Lavratura dos testamentos públicos. Requisitos essenciais .... 55 

Aprovação do testamento cerrado .......................................... 57 

DISPOSiÇÕES TESTAMENTÁRIAS. CUMPRIMENTO .................................. 57 
Regra legal do art. 1.125 do Código de Processo Civil. .......... 57 
Abertura, registro e cumprimento do testamento cerrado ........ 58 
Processamento em Juízo ........................................................ 58 
Intimação do testamenteiro. Prazo .......................................... 59 
Cumprimento de testamento público ....................................... 59 
Intimação do detentor do testamento para que o exiba ........... 60 



STJ00099249

CONFIRMAÇÃO DO TESTAMENTO PARTiCULAR ....................................... 60 
Intimações para a inquirição .................................................... 61 
Manifestação sobre o testamento ........................................... 61 
Reconhecimento da autenticidade do testamento ................... 62 

Do TESTAMENTO MILITAR, MARíTIMO, NUNCUPATIVO E DO CODiCiLO.......... 63 

EXECUÇÃO DOS TESTAMENTOS ........................................................ 64 
Requerimento de inscrição da hipoteca legal .......................... 65 
Incumbências do testamenteiro ............................................... 65 
Prêmio devolvido ao testamenteiro. Arbitramento ................... 66 
Inadmissibilidade de se fazer o pagamento do prêmio 
mediante a adjudicação de bens do espóilio .......................... 68 
Remoção do testamenteiro ..................................................... 68 
Demissão do testamenteiro .................................................... 68 

NULIDADE E ANULABILlDADE DO TESTAMENTO ....................................... 69 
Hipóteses de nulidade ............................................................. 69 
Arguição .................................................................................. 69 
Requisitos. Objeto ................................................................... 69 
Hipóteses de anulabilidade ..................................................... 70 
Nulidade das disposições testamentárias ............................... 70 
Prazo para ser requerida ......................................................... 70 
Hipóteses de erro, dolo ou coação .......................................... 70 

SUB-ROGAÇÃO DE BEM COM cLÁUSULA DE INALIENABILIDADE ................... 71 
Hipótese .................................................................................. 71 
Conversão do produto da venda .............................................. 71 
Bem inalienável ....................................................................... 71 
Extinção do condomínio .......................................................... 72 
Avaliação da cláusula pelo juiz ................................................ 72 

INVENTÁRIO E PARTILHA ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA ..................... 77 
Hipóteses de exclusão. Testamento, menoridade ou 
incapacidade dos filhos ........................................................... 77 



STJ00099249

Condições para a lavratura da escritura de inventário e 
partilha ..................................................................................... 78 
Herdeiros maiores e capazes ................................................. 78 
Concordância de todos os envolvidos ..................................... 78 
Partes na escritura de inventário e partilha .............................. 78 
ítens a constar na escritura de inventário e partilha .................. 79 
Avaliação prévia dos bens e pagamento de imposto .............. 80 
Orientação dos herdeiros na forma de realização do 
inventário ................................................................................. 80 
Aspectos formais da escritura. Assinatura das partes e do 
advogado ................................................................................ 81 
Atribuição do advogado em elaborar os termos da partilha .... 81 
Exigência de participação de advogado habilitado ................. 82 
Assistência de advogado ........................................................ 82 
Gratuidade da escritura e demais atos notariais. Hipótese ..... 83 
Roteiro do inventário extrajudicial ............................................ 83 

PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO JUDiCiAL .......................................... 85 

Competência ........................................................................... 85 

Pessoas que detêm legitimidade para requerer o inventário .. 85 

Valor da causa ......................................................................... 89 

Inventário negativo ................................................................... 89 

Processamento ....................................................................... 90 

Prazo para ser requerido o inventário judicial e extrajudicial ... 90 

Remessa das partes às vias ordinárias .................................. 91 

Reconhecimento de união estável no inventário ...................... 92 

Administração do espólio ........................................................ 94 



STJ00099249

NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. Termo de compromisso .................. 95 

Nomeação do cônjuge sobrevivente ........................................ 96 
Nomeação do herdeiro ............................................................ 97 

Nomeação de qualquer herdeiro sem estar na posse e 

administração dos bens .......................................................... 97 

Nomeação do testamenteiro ................................................... 97 
Nomeação de inventariante judicial ......................................... 97 

Nomeação de pessoa maior e capaz ...................................... 97 

Nomeação de cônjuge sobrevivente ........................................ 98 

Pedido de abertura de inventário pela companheira ............... 99 
Pedido de abertura de inventário por comprador de imóvel .... 99 

Pedido de abertura de inventário por credor do autor da 

herança ................................................................................... 99 

INCUMBÊNCIAS DO INVENTARIANTE .................................................. 100 

Representação do espólio .................................................... 100 

Adminsitração do espólio ...................................................... 101 
Primeiras declarações .......................................................... 101 

Apresentação de documentos relativos ao espólio ............... 101 

Certidão do testamento deixado pelo autor da herança ........ 101 

Colação de bens ................................................................... 101 

Prestação de contas pelo inventariante ................................. 102 

Declaração de insolvência pelo espólio ................................ 106 

Término das funções do inventariante ................................... 106 

Alienação de bens do espólio ............................................... 107 
Venda de bens do espólio ..................................................... 107 

As PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DO INVENTARIANTE. PRAZO ...................... 108 
As primeiras declarações. Termo .......................................... 110 
Realização de balanço. Apuração de haveres ....................... 111 

SONEGAÇÃO DE BENS NO INVENTÁRIO ............................................... 112 
Legitimidade para o pedido de sonegaçào de bens ............. 113 



STJ00099249

REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. HIPÓTESES ........................................ 114 

Sonegação de bens. Hipótese. Remoção ............................. 114 
Remoção de ofício ................................................................ 115 

Demora no término do inventário ........................................... 115 

Pedido de remoção. Oitiva do inventariante .......................... 124 

Prazo. Decisão. Recurso ....................................................... 124 
Entrega ao substituto dos bens do espólio ............................ 125 

DAS CITAÇÕES E DAS IMPUGNAÇÕES ............................................... 126 

Pessoas que devem ser citadas. Forma. Prazo .................... 126 
Vista às partes. Prazo. Impugnação. Colação de bens ......... 127 

Decisão acerca da nomeação do inventariante. Recurso ..... 128 

Decisão de manter ou excluir herdeiro. Recurso. Prazo ........ 129 

Reserva de bens nos autos de inventário .............................. 129 
Reserva de bens na hipótese de união estável ..................... 129 

Reserva de bens para assegurar o quinhão de eventual 

herdeiro ................................................................................. 130 

DA AVALIAÇÃO E DO CÁLCULO DE IMPOSTO ....................................... 132 

Nomeação de perito para avaliar os bens do espólio ........... 132 

Avaliação. Presença do juiz e do escrivão. Despesas .......... 133 
Bens de pequeno valor ou conhecidos do perito nomeado ... 134 

Desnecessidade da avaliação. Partes capazes ................... 134 

Vista às partes. Decisão. Repetição da avaliação ................ 135 

Termo de últimas declarações. Cálculo do imposto. 
Atualização ............................................................................ 136 

Cálculo. Oitiva das partes. Impugnação. Decisão. Recurso .. 137 

DAS COLAÇÕES ......................................................................... 139 
Prazo. Definição .................................................................... 139 
Renuncia à herança. Herdeiro excluído .................................. 140 
Oposição. Improcedência. Sequestro de bens. Decisão ...... 141 
Recurso. Prazo ...................................................................... 141 



STJ00099249

DA PARTILHA. CRITÉRIOS ............................................................. 142 

SOBREPARTILHA ........................................................................ 144 
Bens sujeitos ......................................................................... 144 
Pena de sonegados .............................................................. 145 
Oportunidade do pedido de sonegação ................................ 146 
Procedimento ........................................................................ 146 

ANULAÇÃO E RESCISÃO DA PARTILHA ............................................... 146 
Hipóteses. Prazo ................................................................... 147 
Rescisão da partilha. Hipóteses ............................................ 148 

PARTILHA NO INVENTÁRIO ............................................................ 149 
Pedido de quinhão ................................................................ 149 
Alienação em leilão ............................................................... 150 
Cônjuge sobrevivente ............................................................ 150 
Esboço de partilha ................................................................ 151 
Vista às partes ...................................................................... 151 
Requisitos ............................................................................. 151 
Imposto. Recolhimento .......................................................... 152 
Sentença homologatória ........................................................ 153 
Substituição do formal de partilha ......................................... 153 
Emenda da partilha ............................................................... 154 
Anulação da partilha .............................................................. 155 

Do ARROLAMENTO ...................................................................... 157 
Partilha amigável. Homologação. Requisitos ........................ 157 
Petição. Requisitos. Avaliação de bens. Impostos. Formal ... 159 
Taxa judiciária. Imposto causa mortis .................................... 160 
Credores do espólio. Homologação da partilha. Reserva 
de bens ................................................................................. 162 
Arrolamento especial previsto no art. 1.036 do CPC ............. 163 
Pagamento de valores independemente de inventário ou 
arrolamento ........................................................................... 164 



STJ00099249

CESSAÇÃO DE EFiCÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. HIPÓTESES ............. 167 

CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REQUISITOS ........................ 168 
Morte de herdeiro na pendência do inventário ....................... 169 
Prevalência das primeiras declarações e laudo de 
avaliação ............................................................................... 169 

ALVARÁ JUDICIAL ...................................................................... 170 
Pedido feito ao juízo do inventário ......................................... 170 
Finalidade. Representação dos herdeiros no inventário ........ 172 
Prestação de contas ............................................................. 173 
Ato de alienação de bens ...................................................... 174 
Despacho. Recurso ............................................................... 176 

MODELOS PRÁTICOS 

Pedido de abertura de inventário pelo cônjuge supérstite ..... 179 
Pedido de abertura de inventário pelo herdeiro ..................... 180 
Pedido de abertura de inventário pelo legatário .................... 181 
Pedido de abertura de inventário pelo testamenteiro ............ 182 
Pedido de abertura de inventário pelo cessionário do 
herdeiro ................................................................................. 184 
Pedido de aberturta de inventário pelo cessionário do 
legatário ................................................................................ 185 
Pedido de abertura do inventário pelo credor do herdeiro, 

do legatário ou do autor da herança ...................................... 186 
Pedido de abertura de inventário pelo síndico (atual 
administrador judicial) da falência do herdeiro, legatário do 
autor da herança ou do cônjuge supérstite ............................ 188 



STJ00099249

Pedido de abertura de inventário somente para se outorgar 
escritura a terceiro. Inexistência de outros bens .................... 189 
Modelo de petição fazendo-se as primeiras declarações ..... 191 
Modelo de pedido de demissão do cargo de inventariante ... 193 
Modelo de pedido de remoção do inventariante ................... 194 
Modelo de petição arguindo erros e omissões ..................... 196 
Modelo de petição impugnando a nomeação do 
inventariante .......................................................................... 197 
Modelo de pedido de habilitação de legatário no inventário . 197 
Modelo de contestação à qualidade de herdeiro ................... 198 
Modelo de petição para admissão de herdeiro preterido ...... 199 
Modelo de pedido de reserva de bens no inventário ............. 200 
Modelo de petição fazendo-se as últimas declarações ......... 202 
Modelo de impugnação ao laudo de avaliação ..................... 203 
Modelo de impugnação ao cálculo do imposto ..................... 204 
Modelo de pedido de colação ............................................... 205 
Modelo de petição de habilitação de crédito no inventário .... 205 
Modelo de petição de habilitação de crédito de dívida não 
vencida .................................................................................. 207 
Modelo de ajuste feito pelos herdeiros para que a dívida do 
herdeiro para com o espólio seja imputada em seu quinhão. 208 
Modelo de pedido de dilação do término do inventário ......... 209 

Modelo de petição oferecendo esboço de partilha ................ 210 
Modelo de petição requerendo a desistência do prazo 
recursal .................................................................................. 211 
Modelo de petição de emenda da partilha por erro de fato ... 212 
Modelo de inventário negativo ............................................... 213 
Modelo de emenda da partilha .............................................. 214 
Modelo de pedido de renúncia de herança ........................... 215 
Modelo de pedido de renúncia de herança. Juntada ............. 215 
Modelo de habilitação c.c. aceitação de herança .................. 216 
Modelo de sobrepartilha de bens .......................................... 217 
Modelo de pedido de inventário conjunto .............................. 219 
Modelo de petição de arrolamento sumário .......................... 222 



STJ00099249

Modelo de inventário. Partilha amigável ................................ 224 
Modelo de reconhecimento de herança jacente .................... 226 
Modelo de partilha em inventário com direito real de 
habitação ............................................................................... 227 
Inventário. Forma de partilha de acordo com o Código Civil. 229 
Vários exemplos de partilha .................................................. 230 
Modelo de petição de arrolamento (CPC, art. 1.037) ............ 245 
Modelo de plano de partilha. Pedido de homologação. 
Cônjuge e dois herdeiros filhos com renúncia de um filho em 
favor da mãe .......................................................................... 245 
Modelo de petição de conversão do inventário em 
arrolamento ........................................................................... 250 
Alvará judicial para levantamento de valores ......................... 251 
Alvará para levantamento de valores para pagamento 
de despesas de funeral ......................................................... 252 
Alvará judicial para transferência de veículo .......................... 254 
Alvarájudicial para levantamento de valores ......................... 255 
Alvará judicial para contrair dívidas e assinar documentos .... 256 
Pedido de autorização para alugar imóveis do espólio ......... 257 
Pedido de habilitação feito pela parte em relação aos 
sucessores do falecido .......................................................... 258 
Pedido de habilitação feito pelos sucessores do falecido 
em relação à parte ................................................................ 259 
Habilitação na forma do art. 1.060, I, do CPC ....................... 260 
Habilitação na forma do art. 1.060, 11, do CPC ....................... 262 
Abertura, registro e cumprimento de testamento cerrado ...... 263 
Registro de testamento ......................................................... 265 
Cumprimento de testamento público ..................................... 265 
Cumprimento de testamento particular .................................. 266 
Ação de anulação de testamento .......................................... 267 
Ação de anulação de testamento. Vício ................................ 269 
Ação de anulação das disposições testamentárias .............. 270 
Sub-rogação de cláusula de inalienabilidade ........................ 272 
Anulação de alienação de bem gravado ............................... 273 



STJ00099249

Cancelamento de clúsula de inalienabilidade ........................ 275 
Ação de deserdação ............................................................. 280 
Ação declaratória de inexistência de causa para a 
deserdação .......................................................................... 281 

Ação de anulação de partilha ................................................ 283 
Ação rescisória de partilha .................................................... 285 

Ação de exclusão de herdeiro por indignidade ..................... 287 
Ação de petição de herança ................................................. 289 
Ação de investigação de paternidade c.c. petição 

de herança ............................................................................ 290 
Ação de preferência. Cessão de direitos nos autos de 
inventário ............................................................................... 292 

Habilitação de credores. Renúncia à herança por herdeiro ... 294 
Ação de sonegados .............................................................. 295 
Ação de prestação de contas contra inventariante ................ 297 

Prestação de contas feita em forma mercantil ....................... 299 
Pedido de adjudicação de bens em favor do credor ............. 301 
Pedido de apuração de haveres no inventário ...................... 302 

Pedido de sequestro de bens. Colação ................................ 303 

Embargos de terceiro. Bem descrito em inventário ............... 303 
Sobrepartilha de bens. Art. 2.021 do Código Civil ................. 305 

Sobrepartilha de bens. Art. 2.022 do Código Civil ................. 307 
Ação de venda de bem indivisível ......................................... 309 
Pedido de adjudicação ......................................................... 310 

Escritura pública de renúncia de herança .............................. 315 
Escritura pública de cessão e transferência onerosa de 

direitos hereditários e de meação ......................................... 315 

Escritura pública de testamento ............................................ 317 
Escritura pública de testamento feita na residência do 
testador ................................................................................. 319 

Escritura pública de testamento ............................................ 320 
Anotação de aprovação de testamento cerrado .................... 322 

Escritura pública de revogação de testamento ...................... 323 



STJ00099249

Medidas conferidas às pessoas unidas estavelmente .......... 325 
Escritura de inventário e partilha ............................................ 329 
Escritura pública de inventário e partilha. Existência de 
companheira e herdeiros ....................................................... 332 
Escritura pública de inventário e adjudicação com cessão 
gratuita de direitos hereditários ............................................. 336 
Escritura pública de inventário e adjudicação com cessão 
gratuita de direitos de meação e reserva de usufruto ............ 341 
Escritura pública de cessão gratuita de direitos hereditários .. 346 
Escritura pública de sobrepartilha e adjudicação com 
cessão gratuita de direitos herediitários ............................... 350 

Legislação. Código Civil Brasileiro (parte de sucessões) ..... 355 

Legislação. Código de Processo Civil (inventário e partilha) .. 385 

Legislação. Novo CPC (Projeto aprovado pelo Senado sobre 
inventário e partilha) .............................................................. 398 

Legislação. Lei n.o 6.858, de 24-11-80 .................................. 407 

Legislação. Decreto n.o 85.845, de 26-03-81 ........................ 408 

Modelo de declaração de inexistência de bens a inventariar .. 410 

Bibliografia ............................................................................ 411 




