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INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL DE ACORDO  
COM A LEI N° 11.441/2007 

 
 
MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA1 

 

 
RESUMO: O presente artigo versa sobre os institutos do processo de Inventário e 
Partilha feitos extrajudicialmente, baseados na Lei de nº 11.441 de 04 de janeiro de 
2007. Esta Lei possuía alguns pontos controversos que foram pacificados pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ com a edição da Resolução n° 35/2007. Assim, 
objetiva-se conhecer a abrangência dada por este dispositivo e, com isso, os efeitos 
que estes trazem para a sociedade. Trata-se de estudo bibliográfico, exploratório, 
hipotético dedutivo de documentação indireta e método jurídico sistemático. 
Inicialmente faz-se referência ao Direito de Sucessão com a sua evolução histórica, 
concepção conceitual e jurídica, bem como, tipos de sucessão, abertura e capacidade 
para suceder. Em seguida, enfocar-se a Lei nº 11.441/2007 especificamente com o 
inventário e a partilha extrajudicial, as assertivas em relação a sua aplicabilidade, 
requisitos fundamentais, competência para processar, documentos necessários, 
custas, prazos, isenções, representação e seus efeitos. Os resultados apontam para 
o fato de que, a referida lei, veio tornar mais célere os institutos do Inventário e Partilha 
perante o Poder Judiciário, pelo fato de a pessoa não ser privada do direito 
constitucional a duração mínima de um processo ou, não tendo que submeter a sua 
condição de vida à morosidade imposta pela Justiça. 
 
Palavras chave: Inventário. Partilha. Lei nº 11.441/2007. Extrajudicial. 
 

INVENTORY AND EXTRAJUDICIAL SHARING IN ACCORDANCE  
WITH LAW N°.11.441/2007 

 
ABSTRACT: This article deals with the institutions of the Inventory and Sharing 
process extrajudicially based on Law No. 11,441 of January 4, 2007. This Law had 
some controversial points that were pacified by the National Council of Justice (CNJ) 
with the edition of Resolution 35/2007. Thus, it aims to know the scope given by this 
device and, with this, the effects that these bring to society. It is a bibliographic, 
exploratory, hypothetical, deductive study of indirect documentation and a systematic 
legal method. Initially reference is made to the Law of Succession with its historical 
evolution, conceptual and legal conception, as well as types of succession, openness 
and capacity to succeed. Next, focus on Law nº 11.441 / 2007 specifically with the 
inventory and the extrajudicial sharing, the assertions regarding its applicability, 
fundamental requirements, competence to process, necessary documents, costs, 
deadlines, exemptions, representation and their effects. The results point to the fact 
that, said law, has made faster the Institutes of Inventory and Sharing before the 
Judiciary, because the person is not deprived of constitutional law the minimum 
duration of a process or, not having to submit their living conditions to the delays 
imposed by Justice. 
 
Key words: Inventory. Sharing. Law nº 11.441 / 2007. Extrajudicial. 
                                                
1 Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça da Paraíba, Fórum Juiz João Navarro Filho, Rua Virgínio 
Veloso Borges s/n, Bairro: Alto do Eucalipto, Santa Rita, e-mail: maskizacosta@hotmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito, por ser uma ciência humana e, por sua vez social, tenta acompanhar 

as transformações que a sociedade necessita através da implantação de novas leis. 

Por muito tempo, o processo de inventário e partilha no Brasil fora tema central de 

discussões pelo fato da sua excessiva burocratização que acarreta ineficiência, 

especialmente em virtude da morosidade da prestação jurisdicional. Com isso, houve 

a necessidade de mudança na legislação para que o ordenamento jurídico pudesse 

fazer com que os operadores do Direito, assim como as partes envolvidas, obtivessem 

instrumentos os quais permitissem uma maior celeridade ao processo sucessório. 

Anteriormente, a via judiciária era a única possível para a realização do 

inventário e da partilha e, com o advento da lei 11.441 de 04 de janeiro de 2007, 

possibilitou-se sua realização por escritura pública, ou seja, por Tabelionato de Notas, 

desde que atingidos os requisitos legais. Portanto, a lei em estudo, deu permissão para 

que houvesse uma desburocratização de tais procedimentos e uma menor 

intervenção estatal na vida do cidadão. 

O estudo da temática reveste-se de caráter social, pois com a morte de uma 

pessoa que possui bens, uma das consequências é a abertura da sucessão com a 

transmissão destes em prol da família, conciliando a vontade do testador com 

presunções legais, ao bem da segurança jurídica dos destinatários do direito de 

herança e o respeito às normas de caráter cogente, convergindo-se para uma 

estabilidade social.  

Destaca-se sua relevância por estar intrinsecamente ligado a sociedade 

moderna que anseia por um ideal de Justiça de forma mais célere, de modo a resolver 

seus litígios por meio de um poder judiciário mais atuante.  

Além disso, o Inventário e a Partilha, são institutos que evidenciam a 

importância dos princípios do direito hereditário e, seus procedimentos requerem 

conhecimento específicos a respeito de cada uma de suas fases para seu correto 

processamento e finalização. 

Nessa senda, ao abordar o tema proposto tem-se o objetivo de conhecer o 

alcance dos novos dispositivos em decorrência da lei 11.441 de 04 de janeiro de 2007, 

bem como, a eficácia dos mesmos para a sociedade. 
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2 METODOLOGIA 

 

No tocante ao procedimento técnico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

pois se trabalha com fontes secundárias, embasando-se em matérias que já discorram 

acerca do assunto.  

Quanto a classificação da pesquisa com relação ao objetivo geral  tem-se uma 

pesquisa exploratória, por proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-

se explícito os procedimentos do Inventário e Partilha na perspectiva da Lei nº 

11.441/2007, mostrando-se os benefícios introduzidos no ordenamento jurídico 

brasileiro através do acesso mais rápido e eficaz na resolução desses tipos de 

procedimentos. 

 Quanto ao método de abordagem utilizou-se o hipotético-dedutivo pois, tomou-

se como base estudos sobre os procedimento de inventário judicial e partilha 

disciplinado pelo Código de Processo Civil para uma melhor compreensão dos 

motivos que ensejaram as alterações sobre o tema e o a edição da Lei nº 11.441/2007 

que rege estes procedimentos extrajudiciais. 

  A técnica de pesquisa seguida foi a documentação indireta, fazendo-se o 

levantamento de dados de variadas fontes, através da pesquisa documental. 

Quanto ao método jurídico de interpretação fez-se uso do método sistemático 

seguindo uma hierarquia dentro do Direito. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 DIREITO DE SUCESSÃO 
 
 

A sucessão no Brasil desde do seu descobrimento até 1899, esteve respaldada 

juridicamente na legislação portuguesa. Contudo, o Código Civil de 1916 ainda fazia 

diferença entre os filhos “legítimos” dos “ilegítimos”, dificultando uma harmoniosa 

sucessão. Porém, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve um 

avanço na questão sucessória. Verificou-se que homens e mulheres têm direitos 

iguais, onde também não há mais distinção entre filhos “legítimos” e “ilegítimos” (DIAS, 

2015). 

Acompanhando o avanço da sociedade o Código Civil brasileiro trouxe 

importantes inovações no que atine o direito sucessório, destacando-se, o direito de 
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sucessão entre companheiros, bem como a inclusão do cônjuge como herdeiro 

necessário e concorrente com descendentes a ascendentes (GONÇALVES, 2016).  

Como pretende-se analisar sua definição dentro de uma relação de direito se faz 

importante entender também a acepção jurídica da palavra sucessão. Em sentido 

amplo, Diniz (2016, p. 13) explica que “aplicando-se a todos os modos derivados de 

aquisição do domínio, de maneira que indicaria o ato pelo qual alguém sucede a 

outrem, investindo-se, no todo ou em parte, nos direitos que lhe pertenciam”. 

Destarte em seu sentido restrito, que é o aplicado no Direito das Sucessões, o 

termo corresponde à transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão de sua 

morte, aos seus sucessores. Nesse caso, o evento morte é o fato gerador da 

sucessão, estimulando, assim, a aplicação da norma. 

Diante do exposto, o Direito Sucessório tem como objetivo ditar as regras da 

transmissão do patrimônio de alguém para àqueles de direitos, operada entre 

intervivos ou mortis causa, com transmissão do ativo e do passivo do de cujus ou autor 

da herança a seus sucessores. Segundo a explicação de Pisetta (2011, p. 3), a 

segunda forma “acontece com o falecimento do de cujus, a primeira sucessão ocorre 

com o desaparecimento do indivíduo, chamado ausente, presumindo-lhe a morte, 

como assim fundamenta o artigo 26 do CC/2009”. A morte é que provoca a 

transferência imediata dos direitos sucessivos, podendo esta ser real ou presumida.  

A morte real é comprovada “com a parada do sistema cardiorrespiratório e a 

cessação das funções vitais do indivíduo, atestada por médico, ou na falta de 

especialista, por duas testemunhas” (RAMOS, 2010, p. 2). Mas, encontra-se o corpo 

para se determinar a morte de alguém, nesse caso,”tem-se a morte presumida sem 

declaração de ausência” (art. 7 do CC) ou “com declaração de ausência” (art. 6 do 

CC). 

Sobre a morte presumida sem declaração de ausência Diniz (2014, p. 49), 

explica que a sucessão é permitida para “viabilizar o registro do óbito, resolver 

problemas jurídicos e regular a sucessão causa mortis, apenas depois de esgotadas 

todas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do óbito”. 

Já a morte presumida com declaração do ausente está autorizada pelo Código Civil, 

na última parte de seu art. 6º: “[...] presume-se esta (a morte), quanto aos ausentes, 

nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”. 

A pessoa desaparecendo e tendo um curador para cuidar de seu bens, espera-

se três anos para abrir a sucessão provisória e, se ele não deixou, espera-se um ano, 
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esse prazo é para que ele volte e que os herdeiros provisórios apareçam. Quando for 

nomeado um curador, sai uma sentença para que seja aberta uma sucessão 

provisória. Nesse caso, tem-se um estado de curadoria para os bens do ausente, 

daquele que não deixou paradeiro. 

A sucessão proveniente da morte real não se confunde com a sucessão de 

morte presumida. Como bem salienta Gonçalves (2016), a sucessão que decorre da 

morte natural, independe de qualquer tipo de formalidade, enquanto que a sucessão 

por morte presumida, decorrente da ausência, depende do cumprimento de vários 

requisitos, expostos nos artigos 22 ao 39 do Código Civil. 

Então, existe diferença na abertura da sucessão, dependendo da forma como 

se dar a iniciação da ação “se for por morte presumida do ausente, divide-se em 

provisória e definitiva, diferentemente da morte de alguém comprovada pela medicina, 

através do atestado de óbito, pois nesta só existe a sucessão definitiva” (TAVARES, 

2009, p. 22). 

A semelhança está apenas na forma de convocação dos herdeiros imediatos e 

daqueles que vão administrar os bens até que o reaparecimento do indivíduo ausente. 

Importa ainda salientar que se durante o processo de sucessão o herdeiro, seja ele 

legítimo ou testamentário, vier a morrer, o direito de o suceder passará a seus 

descendentes.  

Caso ocorra um evento que venha a ceifar a vida do sucessor e de seus 

parentes sucessíveis, seria um problema para ser levado em consideração a 

comoriência e ela está regulada no artigo 8º do Código Civil, devendo o direito ser 

repassado aos herdeiros subsequentes vivos. 

Entretanto, a sucessão só poderá ser possível para o indivíduo, o qual tem a 

aptidão de poder se tornar herdeiro ou legatário para determinada herança. De acordo 

com Diniz (2016, p. 15), a sucessão pode ser classificada “quanto à fonte de que 

deriva” e “quanto aos seus efeitos”. Quanto à fonte de que deriva a sucessão pode ser 

“legítima e testamentária”. Já quanto aos seus efeitos temos “a sucessão a título 

universal e a título singular”. 

A sucessão legítima e testamentária fundamenta-se de acordo com o artigo 

1786 do Código Civil (2009, p. 217): “a sucessão dá-se por lei ou por disposição de 

última vontade”. Contundo, existe uma exceção a esta regra, que é se houver 

herdeiros necessários, como preconiza o artigo 1789 “o testador só poderá dispor da 

metade da herança”.  
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A sucessão a título singular, podemos dizer que será sempre instituída em 

testamento, já que a individualização do bem é indispensável. Enquanto que a 

sucessão a título universal poderá ser tanto testamentária quanto legítima (DINIZ, 

2016). 

A legitimação para suceder é apurada no momento da abertura da sucessão, 

pela saisine, conforme estabelece o artigo 1.787 do Código Civil: “Regula a sucessão 

e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela”. Consoante 

o referente artigo: “Legitimam- se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento de abertura da sucessão”.  

Portanto, podemos considerar, como regra geral, que só poderão ser herdeiras 

ou legatárias aquelas pessoas que estão vivas ou já são concebidas a partir do 

falecimento do autor. Entretanto, existe uma exceção para a possibilidade de que a 

pessoa que não fora concebida ao tempo da abertura da sucessão seja herdeira. Isso 

é o que se chama prole eventual. De acordo com o artigo 1.799 do Código Civil. 

Existe um lapso temporal de dois anos da abertura da sucessão, para que não 

haja concebido o herdeiro esperado, os bens que estariam reservados a este caberão 

aos herdeiros legítimos, caso não haja disposição contrário do testador. Portanto a 

pessoa deverá sobreviver o sucessor, mesmo que por alguns segundos para ter 

legitimidade para suceder e não poderá ser indigno. O mesmo acontece no caso do 

deserdado, que, por desejo do testador, é privado da legítima. 

 

3.2 INVENTÁRIO E PARTILHA POR VIA ADMINISTRATIVA NOS TERMOS DA LEI 
Nº. 11.441/07 
 
 

Diante do cenário caótico vivido pelo Judiciário, em relação ao acúmulo de 

processos na seara do Direito das Sucessões, mais especificação em relação ao 

procedimento de Inventário e Partilha, analisa-se estes institutos sob a égide da Lei 

11.441 de 4 de janeiro de 2007, sendo estes realizados nos Tabelionatos de Notas, 

extrajudicialmente, assim como narra o artigo 1° da referida lei.  

 
Art. 1°. Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 
inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o 
inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o 
registro imobiliário. 
Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as 
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partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados 
de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.” 
“Art. 983. O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 
(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) 
meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a 
requerimento de parte (CPC, 2009, p. 305). 

 

Importa ainda salientar que, mesmo depois de terem ingressado judicialmente, 

as partes poderão desistir desta, e tratá-la pela via administrativa, desde que 

preenchidos todos os requisitos (DIAS, 2016). 

A partilha amigável deverá ser “homologada de plano pelo juiz, desde que seja 

comprovada a quitação dos Tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 

assim como afirma o artigo 1031 do Código de Processo Civil” (2009, p. 307). 

No § 2° do artigo 1° da Lei, ora em estudo, estabelece que, não só o inventário, 

mas também “a sobrepartilha, o inventário negativo, o restabelecimento da sociedade 

conjugal e a conversão da separação em divórcio” poderão ser realizados mediante 

escritura pública. 

Mesmo que o de cujus tenha deixado apenas um bem, o herdeiro é obrigado a 

fazer o procedimento do inventário, seja ele judiciário ou administrativo. Neste caso, 

far-se-á a adjudicação dos bens ao sucessor, e não a partilha. Mas, se houver bens 

do de cujus situados fora do Brasil, fica extremamente proibido que a partilha seja 

lavrada em escritura pública (DIAS, 2016). 

Em relação ao local de competência para processar o inventário administrativo, 

independe do local do domicílio ou do lugar da situação dos bens, objetos da herança 

deixada pelo de cujus. Não se aplicando, dessa maneira, as regras de competência 

encontradas no artigo 1785 do Código Civil. Portanto, é livre a escolha do Tabelião de 

Notas, assim como afirma o artigo 8° da Lei 8935/1994. 

Já em relação aos documentos necessários, a Lei n° 11.441/2007 não traz no 

seu corpo legislativo a relação de documentos para a realização do inventário 

extrajudicial. Com isso, utiliza-se, por analogia, os mesmos documentos necessários 

para a feitura do inventário judicial. Sendo todos os documentos fotocopiados 

autenticados ou originais. Os documentos são: 

 
 
a- Certidão de óbito do autor da herança, b- Documento de identidade oficial 
das partes, c- CPF (Cadastro de Pessoa Física) das partes e do falecido, d- 
Certidão de nascimento ou de casamento, quando se tratar de pessoa 
casada, de todos quantos participarem do ato, exceto o advogado, e- Certidão 
do pacto antenupcial, se o regime de bens não for o legal, f- Certidões do 
registro imobiliário, escrituras e outros documentos necessários à 
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comprovação da propriedade dos bens e direitos, g- Certidão negativa de 
débitos municipais relativas aos imóveis do espólio, h- Certidões negativas de 
débito, ou positivas com efeito negativo, expedidas pelas Fazendas Públicas 
federal, estadual e municipal, em favor do autor da herança, e i- Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural e prova de quitação do imposto sobre 
propriedade territorial, correspondente aos últimos 5 (cinco) exercícios, 
quando entre os bens a partilhar figurar imóvel rural (artigo 22 da Resolução 
de n° 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ). 
 

 

Além desses documentos, os Tabelionatos de Notas exigem ainda: a- Esboço da 

partilha, b- Certidão negativa de testamento, c- Extratos dos saldos bancários, se 

houver, e d- IPTU ou declaração do valor venal dos imóveis.  

Não existe, a nível nacional, uma tabela de custas processuais referentes aos 

emolumentos cobrados. Com isso, cada Estado da Federação, através das 

Corregedorias, determina as custas para a realização do inventário extra judicial.  

Mas, é extremamente proibido que as custas sejam baseadas em percentual 

incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registros, 

assim como afirma o artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10169/2000.  

Há de se observar que em relação a cobrança dos emolumentos há gratuidade 

que pode ser comprovada em lei, mas é muito difícil de ser alcançada. Caso os 

herdeiros se declarem incapacitados financiamento de custear as despesas de 

cartório, estas serão gratuitas como afirma o artigo 7° da Resolução de n° 35/2007 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

De acordo com o artigo 11 da Resolução n° 35/2007, “é obrigatória a nomeação 

de um inventariante para representar o espólio no inventário administrativo”, para que 

sejam cumpridas todas as obrigações ativas e passivas.  

Existe uma exceção para a representação, que é a representação feita por 

cessionário de direitos, desde que todos os interessados estejam em plena 

concordância (artigo 16 da Resolução 35/2007). Em relação ao procedimento adotado 

no inventário extrajudicial, far-se-á mediante o rito da apresentação dos documentos 

necessários abordados no artigo 22 da Resolução mencionada, sendo finalizada 

através da Lavratura da Escritura Pública do Inventário e Partilha. 

O Tabelionato de Notas, mediante os documentos necessários e o esboço da 

partilha, criará uma minuta da escritura pública a qual será remetida à Procuradoria 

Geral do Estado que dará um parecer favorável sobre a avaliação dos imóveis que 

será a base de cálculo para o imposto ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis) 

que deve ser pago em até 180 dias após a data do óbito e descrição da partilha.  
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Assim, como determina os artigos 10 e 14 da Resolução mencionada. Após 

todos os pagamentos devidos de Impostos, o artigo 15 da Resolução 35/2007 afirma 

que só aí a escritura pública será lavrada. 

A escritura, também, deverá conter a nomeação e a qualificação das partes e 

dos seus respectivos cônjuges, além disso, a nomeação do representante do espólio 

e a enumeração dos documentos apresentados para o auto de sua lavratura.  

Por fim, preenchidos todos os requisitos, a escritura pública descreverá os 

termos da partilha se houver mais de um herdeiro, mas se houver apenas um herdeiro 

descreverá a adjudicação dos bens, lavrando-se a escritura do inventário. Para que 

possa ser devidamente lavrada, o Tabelião de Notas deverá seguir todos os princípios 

constitucionais abordados pelo artigo 37 da Constituição Federal. 

Mediante a expedição da escritura pública, esta equivalerá a “força” de um 

alvará judicial, ou seja, o que estiver determinado deverá ter seu fiel cumprimento. 

Contudo, não há a necessidade de haver a homologação da escritura via judicial, 

assim como determina o artigo 3° da mesma Resolução. 

Apesar do Inventário Administrativo não ter seu procedimento via judiciária, se 

perfaz necessária a presença de advogado, mesmo não tendo este anexado à 

procuração devida, como estabelece os artigos 8° da Resolução 35/2007 e artigo 982 

CPC.  

Caso algum dos interessados não puder ter seu comparecimento efetivado no 

ato da lavratura, poderão ser representados por advogado ou por procurador com 

poderes específicos, como determina o artigo 653 e seguintes do Código Civil.  

A procuração deverá ser estabelecida por instrumento público, onde está 

terminantemente proibido a acumulação de funções de mandatário e de assistentes 

das partes como determina o artigo 12 da Resolução. 

 
 
3.3 ALGUNS PONTOS POLÊMICOS 
 
 

A edição da Resolução Nº. 35/2007, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

resolveu questões controvertidas, mediante esclarecimentos que pacificaram as 

discussões sobre a Lei 11.441/2007 e que serão descritos a seguir. 

A matéria da competência do Tabelião de Notas foi regulada pela Resolução 

Nº. 35/2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2007), que em seu artigo 1º 
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dispõe: “Para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei nº.11.441/07, é livre a 

escolha do Tabelião de Notas de notas, não se aplicando as regras de competência 

do Código de Processo Civil. (CNJ, 2007)”. 

Podem os herdeiros durante o processo solicitar a sua suspensão e optar por 

concluí-lo pela via administrativa. Com efeito, assegura o art. 2º da Resolução nº 35 

do CNJ: 

É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; 
podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 
dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial. 

 
 

Sobre isto, Medeiros e Medeiros (2008, p.339) fazem o seguinte comentário: 
 
 

Perceba-se que mesmo o processo já tramitando em juízo, os interessados 
podem desistir da via judicial, iniciando de forma administrativa o 
procedimento de partilha ou inventário consensual, desde, é lógico, que atenda 
aos requisitos essenciais. O que é inconcebível, entretanto, é a hipótese de 
litispendência, não podendo adotar no mesmo momento as duas vias. 

 
 

As escrituras previstas na Lei 11.441/2007, independem de homologação 

judicial, conforme previsão do artigo 3º da resolução, in verbis: 

 
Art. 3º. - As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio 
consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis 
para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e 
direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 
materialização das transferências de bens e levantamento de valores 
(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 
financeiras, companhias telefônicas, etc) (BRASIL, 2007). 

 

 
Sobre a assistência do advogado, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) publicou provimento sob Nº.118/2007 para a lavratura das 

escrituras públicas da lei em comento: 

 
A preocupação principal da entidade é acompanhar e regulamentar a atividade 
da advocacia nos cartórios, em virtude de que chegaram à entidade 
denúncias de que irregularidades estariam ocorrendo desde a entrada em 
vigor da nova lei. Entre as irregularidades, estão captações indevidas e 
antiéticas que vão desde a indicação desleal de separações de alguns 
cartórios para determinados advogados, bem como dos próprios profissionais, 
que têm cometido infrações éticas ao canalizarem serviços escriturais para 
determinados cartórios, o que é lamentável. A vedação ao Tabelião de Notas 
de indicação de advogado às partes está prevista no artigo 9º. da mesma 
resolução Nº. 35/2007 (TROCCOLI, 2014, p. 14). 
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O intuito do legislador com a edição da Lei 11.441/07 é dar alternativas para as 

partes optarem qual o melhor procedimento de inventário a seguir, seja ele judiciário ou 

extrajudiciário (administrativo). Sendo o inventário, por via administrativa, uma opção 

facultativa, assim como vimos que afirma o artigo 2° da Resolução n° 35/3007 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Percebe-se que o inventário e partilha por via administrativa dá a opção aos 

interessados de realizar esses procedimentos de maneira mais fácil, com maior 

comodidade para o cidadão. Além disso, veio auxiliar o Poder Judiciário em diminuir 

o volume de processo, tornando os procedimentos do inventário e partilha mais célere. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Percebeu-se ao longo do estudo que a abertura da sucessão dar-se-á no 

momento ao qual o indivíduo viera a falecer, contudo, a transmissão do patrimônio só 

será feita após o término do inventário com a partilha ou através do testamento. 

Além disso, a Justiça possibilita através da lei 11.441/2007 o inventário e a 

partilha de forma extrajudicial, facilitando-lhe a sua instrumentalização, diminuindo a 

morosidade dos procedimentos jurídicos especificados no processo por via judicial, 

pois, com esta Lei tiveram a alternativa de serem feitos, via administrativa, nos 

Tabelionatos de Notas. 

Da mesma forma, desobriga-se as partes interessadas, de apresentar tais 

procedimentos a análise jurídica, quando, desta maneira, reunir requisitos para tal, 

dando-lhes uma opção a mais para efetivar o procedimento do inventário e partilha. 

Pela facilidade apresentada por esta lei, as partes terão cada vez mais interesse 

em ingressar com inventário e partilha extrajudicial. Com isso, verifica-se o grande 

avanço em nossa sociedade proporcionado pela Lei n° 11.441/2007. O grande intuito 

se perfaz é que ocorra uma maior divulgação da sua praticidade na vida das pessoas. 
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