
5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 
PROTOCOLO Nº: ______________  MATRÍCULA(S) Nº(S): ______________________________________ 

 
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO 

 
  

Sim Não 
1 Há outro protocolo vinculado à matrícula objeto do presente título? 

- Se a resposta for SIM, verificar qual a dependência entre eles e qual deve ser registrado 
anteriormente. 
- A conferência da prenotação deve ser realizada pelo campo “visualizar pendências do 
imóvel” no momento da conferência inicial, do registro e da conferência final. 
- Quando na matrícula originária constar a prenotação de um “PI” ou “Ocorrência” 
devemos prenotar as matrículas novas nos referidos procedimentos. 

  

2 Constam na escritura os números de livro e folhas, a natureza jurídica e a assinatura do 
tabelião? 

  

3 A escritura pública é de tabelionato de Mato Grosso? 
- Confirmar procedência da escritura no site do TJ/MT no link do selo digital. 

  

4 Se a escritura pública for de outro Estado, foi confirmada a procedência de veracidade e 
de autenticidade? 

  

5 A escritura contém a qualificação completa do autor da herança? 
- Deverá constar na escritura a apresentação da certidão de óbito. 

  

6 Deve ser efetuada alguma averbação referente à qualificação do autor da herança 
(retificação de dados de qualificação, casamento, separação, divórcio, alteração da razão 
social)? 

  

7 Houve comunicação dos bens com o cônjuge? 
- Verificar pelo regime de bens qual imóvel comunicou com o cônjuge e qual o seu direito 
na partilha. 

  

8 A escritura contém a qualificação completa dos adquirentes? 
- Todos deverão ser maiores e capazes. 
- Verificar se na escritura consta algum herdeiro separado ou divorciado (casamento 
pelo regime da comunhão universal de bens). 
- Caso conste deverá verificar a data do óbito e a data da separação/divórcio, tendo em 
vista que a herança se transmite no momento da morte. 

  

9 Consta a nomeação de inventariante? 
  

10 Consta a nomeação de advogado assistente? 
- O advogado assistente pode ser procurador de uma das partes favorecidas. 
- Um dos herdeiros pode ser o advogado assistente na escritura. 

  

11 O imóvel está descrito na escritura exatamente como consta na matrícula (descrição do 
terreno, área do terreno, medidas perimetrais, construções)? 
- Caso esteja descrito de modo diverso na matrícula, ou sem a construção mencionada 
no título, averbar previamente as alterações. 
- Caso na matrícula não contenha a área total ou as medidas perimetrais do terreno 
deverá ser solicitada a averbação de retificação de área. 
- Caso não contenha na matrícula a indicação dos confrontantes, ou ainda, se houver a 
indicação de confrontantes em desconformidade com a lei (fulano, quem de direito) 
deverá ser solicitada a atualização de confrontação. 

 

  

12 Deve ser efetuada alguma averbação referente ao imóvel (inscrição imobiliária, 
construção, logradouro)? 

  

13 O imóvel transferido é urbano? 
- Caso na matrícula conste a informação de que o imóvel é rural e já estiver cadastrado 
na PMF deverá ser requerida a averbação de cancelamento do cadastro junto ao INCRA. 
Caso contrário na escritura deverá constar o número do cadastro rural e o respectivo 
pagamento do ITR. 
- Caso seja um imóvel de marinha deverá constar na escritura o número do RIP, bem 
como a apresentação da Certidão de Autorização de Transferência (CAT). 

  



14 Sobre o imóvel incide algum ônus não impeditivo para registro do inventário (hipoteca, 
penhora, servidão, usufruto, alienação fiduciária, indisponibilidade)? 
- A(o) viúva(o) e os herdeiros deverão dar anuência expressa do ônus.  
- Deverá constar nas “observações” do registro que permanece o referido ônus.  

  

15 Sobre o imóvel incide algum ônus impeditivo para registro do inventário (promessa de 
compra e venda em favor de terceiro)? 
-Em caso positivo fazer NE requerendo o cancelamento do referido ônus. 

  

16 Constaram os valores individualizados dos imóveis? 
- Os valores declarados deverão constar individualizadamente para cada unidade. 

  

17 Constou a apresentação das certidões de ações reais e reipersecutórias e ônus reais 
incidentes sobre o imóvel? 

  

18 Constou a apresentação da certidão negativa de débitos municipais ou a declaração de 
dispensa pelo adquirente? 

  

19 Constou a apresentação da prova de quitação dos débitos condominiais ou contém a 
declaração que o imóvel não responde por dívidas de condomínio? 

  

20 Constou na escritura a apresentação da certidão negativa de testamento expedida pela 
CENSEC? 
- Nas escrituras anteriores a 01/04/2013 a certidão era emitida pela ANOREG/SC. 

  

21 Constou na escritura a declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou 
testamento e outros herdeiros? 

  

22 A escritura menciona o número da DIEF e do recolhimento do ITCMD? 
- A DIEF deverá ser conferida no site da SEF/SC para verificar se já está quitada e se os 
valores e bens foram lançados da forma correta. 

  

23 A partilha realizada na escritura corresponde ao direito de meação e dos demais 
herdeiros? 
- As escrituras lavradas após a decisão do STF em maio de 2017 não podem conter a 
partilha realizada nos termos do artigo 1.790 do CC. 

  

24 Houve cessão ou renúncia de direitos na escritura? 
- Caso haja cessão deve-se verificar se o capítulo da cessão está posicionada na escritura 
antes do capítulo do pagamento dos quinhões. 
- Caso haja cessão verificar se foi recolhido o imposto devido. 
- Caso haja cessão verificar se foi gratuita ou onerosa, se for gratuita o imposto devido é 
o ITCMD e se for onerosa é o ITBI. 

  

25 O imóvel ainda está dentro de matrícula-mãe? 
Caso ainda esteja e desde que haja instituição de condomínio: 
- Averbar na matrícula-mãe a abertura de matrícula. 
- Abrir matrícula-filha com a exata descrição da incorporação ou do memorial descritivo. 
- Transferir para a matrícula-filha TODOS os ônus existentes na mãe (Ex.; hipoteca, 
usufruto, penhora). 
- Transferir para a matrícula-filha a construção existente na mãe. 
- Fazer “amarelinho” com número do protocolo, matrícula, unidade e a respectiva 
página. 
Se não houver instituição de condomínio: - Registrar na matrícula-mãe 

  

 


