
Quando uma pessoa morre e deixa bens é preciso abrir um inventário para declarar essa herança ao estado e torná-la 
pública. No inventário é feita a identificação dos herdeiros de um falecido e a descrição de bens e deixados por ele, além 
da forma de partilha. Feito esse processo, é preciso pagar os impostos e, então, distribuir a herança entre os herdeiros.

Os custos envolvidos em geral são:
• Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) sobre o valor total dos bens. A alíquota do imposto, assim 
como sua sigla, variam de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4%.
• taxas e custas de cartório ou taxas judiciais, que variam conforme o estado. Terminado o inventário, é necessário arcar 
com as despesas de registro da partilha nos cartórios de imóveis.

A responsabilidade pelo pagamento dos impostos e custas é dos herdeiros. No entanto, é possível solicitar ao juiz (no caso 
de inventários judiciais), a venda de um bem para pagar as despesas quando os herdeiros não tiverem condições de arcar 
com todos os custos.

De acordo com o artigo 983 do Código de Processo Civil, o processo de inventário deve ser aberto dentro de 60 dias a 
contar da abertura da sucessão (data de óbito). Caso tal prazo não seja respeitado, o Estado, competente pelo imposto de 
transmissão (ITDCM), instituirá multa pelo atraso,



Perguntas Frequentes:

Qual a diferença entre o inventário judicial e o extrajudicial?
O inventário extrajudicial só pode ser feito quando não houver menores como herdeiros, quando o falecido não deixar 
testamento e se todas as certidões forem negativas, comprovando que o falecido não possuía ações cíveis, criminais ou 
federais. Outro requisito é o consenso entre os herdeiros, ou seja, se não houver conflitos em relação à divisão patrimônio. 
O inventário extrajudicial acontece em cartório, por escritura pública, e é mais rápido, podendo demorar apenas um ou dois 
meses. Já o inventário judicial é feito com o acompanhamento de um juiz e é mais lento, podendo se arrastar até por anos. 
Em ambos os casos, a contratação de um advogado é obrigatória.

Por que eu preciso abrir um inventário?
Se o inventário não for aberto depois do falecimento, os bens ficam bloqueados e os herdeiros, em geral o cônjuge ou 
filhos, ficam impedidos de gerenciá-los ou vendê-los.

É possível evitar o processo de abertura de inventário?
Sim, desde que a pessoa em vida tenha já realizado a distribuição dos bens por meio de um planejamento sucessório, re-
speitando os direitos dos herdeiros necessários, que podem ser os filhos, cônjuge e na ausência desses os pais. Por isso, 
é importante consultar um advogado, pois a distribuição em vida não se confunde com testamento e depende de formali-
dades, como escrituras de doação com reserva de usufruto ou outras alternativas que serão estudadas pelo profissional.


