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 A L V A R Á    N O T A R I A L 

 

 

 

 

Protocolo (selo digital da escritura): CNS_____ddmmaaaa. 

Classe: Escritura de Nomeação de Inventariante em Espólio. 
Falecido: Francesco Petrarca. 
Herdeiros: Julio Cesar Varroes e Outros. 

Inventariante: Terencius Varrones. 
  

 

 

MARCUS TULLIUS CICERO, Tabelião da Cidade de ___ - UF (CNS-CNJ nº 

xx.xxx-y), instalado à Rua Arpino, 51 a.C., no uso de suas atribuições 

legais, conforme Artigo 7º, item I, da Lei Federal nº 8.935/1994, e Artigo 

11, §2º, da Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, incluído 

pela Resolução CNJ nº 452, de 22/04/2022, AUTORIZA o Inventariante 

no Espólio de Francesco Petrarca (CPF nº 111.222.333-44), com função 

de inventariante judicial: Sr. Terencius Varrones (CPF nº 222.333.444-

55), nomeado na “Escritura de Nomeação de Inventariante em Espólio”, 

lavrada neste tabelionato - Livro nº ___ - Página nº ___, em __/__/2023, a 

efetuar perante o Banco ________ S/A, Agência ____, nesta Capital, o 

levantamento condicionado das quantias abaixo indicadas, visando ao 

simultâneo pagamento do imposto causa mortis e dos emolumentos e 

custas com a lavratura de Escritura de Inventário e Partilha de Bens do 

respectivo espólio, por intermédio direto da referida instituição bancária; 

prestando o numerário levantado para: 

1- Pagamento do ITCMD – Declaração Sefaz nº ____; VALOR DA 

RECEITA: R$____ (___________), distribuído em __ (___) guias DARE, 

conforme Demonstrativo de Cálculos; sujeito a desconto ou acréscimos, na 

forma da lei de regência. 

2- Depósito na conta do Tabelionato, a seguir indicada, no montante de 

R$___ (___), a título de depósito prévio, para pagamento de emolumentos 

notariais, custas e despesas correlacionadas. 

INDICAR DADOS DA CONTA BANCÁRIA COM CPF OU CNPJ. 

Local, data e horário das assinaturas eletrônicas do tabelião e do(a) 

inventariante neste documento, nos termos do Provimento CNJ nº 100, de 

26 de maio de 2020. 
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ADVERTÊNCIA: Fica o inventariante supra indicado obrigado a assinar 

perante as instituições bancárias o que for necessário, aplicando sua diligência 
habitual para consecução do objetivo e, inclusive, apresentar a este __º 
Tabelionato de Notas de _____ os respectivos comprovantes de pagamento e 

depósito bancário. 
Ciente e de acordo: 

Terencius Varrones (CPF nº 222.333.444-55) 

 

 

 

NOTA DO EDITOR: 

Na confecção do Alvará Notarial recomenda-se observar as Normas de 

Serviço dos Ofícios de Justiça, Art. 80, item IV, ou seja: compor o texto 

em um só bloco e “sem espaçamentos em branco” entre os parágrafos. 

  

  


