ITD “CAUSA MORTIS” DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXAME, CÁLCULO E EMISSÃO DO DAE

ANEXO I - Inventários e Arrolamentos
INVENTÁRIO JUDICIAL

DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS - DE
IDENTIFICAÇÃO

1

Original ou cópia do recibo das Primeiras Declarações (Art. 993 do
CPC) transmitidas pela internet para identificação.

2

CPF e comprovante de endereço do INVENTARIANTE.

3

CPF e comprovante de endereço do MEEIRO ou do CONVIVENTE (se
houver).

4

Rol de herdeiros com cópias do RG ou Certidão de Nascimento, se
criança.

5

Cópia da Certidão de Óbito do autor da herança (de cujus).

6

CPF do autor da herança (de cujus).

7

Termo ou Escritura Pública de Renúncia (se houver renunciante de
quinhão).
Relação dos bens e Direitos, com os respectivos valores declarados,
acompanhada dos seguintes documentos atualizados:

DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS COMPROBATÓRIOS

8

8.1

Certidão de propriedade e ônus dos imóveis, atualizada (com,
no máximo, 60 dias de expedição) e não anterior à data do
óbito;

8.2

Cópia do carnê do IPTU (ou declaração de valor venal emitida
pela Prefeitura Municipal) dos imóveis urbanos do espólio;

8.3

Cópia da última Declaração do ITR (ou declaração de valor
venal emitida pela Prefeitura Municipal) dos imóveis rurais do
espólio;

8.4

Extratos bancários com informações atualizadas das contas
correntes e quais ativos financeiros vinculados ao CPF do(s)
Inventariado(s);

8.5

Cópia do Contrato Social (e alterações posteriores) de
sociedade empresarial;

8.6

Balanço do estabelecimento, se o Inventariado era comerciante
em nome individual;

8.7

Apuração de haveres se o Inventariado era sócio de sociedade
que anônima;

8.8

Número espécie e cotação de ações empresariais;

8.9

Direitos adquiridos por questões trabalhistas, precatórios ou
outras ações judiciais;

8.10 Saldo de benefícios do PIS, PASEP e FGTS;
8.11 Saldo de salário e de rescisão de contrato de trabalho;
8.12

DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
(Se houver)

Se houver Herdeiro
Menor ou Aprendiz

Certificado de Registro de Veículos com valor atribuído pela
tabela FIPE.

9

Cópia da Certidão de Casamento do autor da herança (de cujus).

10

Cópia da Certidão de Óbito dos herdeiros falecidos.

11

Certidão de Casamento atualizada dos herdeiros falecidos.

12

Cópia do Pacto Antenupcial.

13

CPF e comprovante de endereço dos herdeiros por representação.

14

Cópia da Avaliação Judicial dos imóveis e semoventes do espólio.
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