
1. IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO NOTARIAL 
Denominação*: 
Município*: 
Morada*: 

2. FIM DO INVENTÁRIO* 
Partilha de bens por herança  
Partilha por separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de casamento 
Relacionar os bens objeto da sucessão 

3. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E QUALIDADE EM QUE INTERVÉM 
Nome completo*: 
Estado Civil*: 
Documento de identificação* - Tipo: 

    N.º: 
Número de identificação fiscal*: 
Residência*: 
Qualidade em que intervém*: 

Cônjuge 
Ascendente Grau
Descendente Grau 
Herdeiro testamentário
Representante legal (1)

Ex-Cônjuge
Outros Qual

3.1. (1) Caso intervenha na qualidade de representante legal, identificar: 
      3.1.1 Razão da representação legal*:

3.1.1.1 Menoridade 
      Indicar relação de parentesco com o menor, se existir: 
3.1.1.2 Incapacidade Qualidade
      Indicar relação de parentesco com o incapaz, se existir: 
3.1.1.3 Ausência em parte incerta Qualidade  
      Indicar relação de parentesco com o ausente, se existir:     

REQUERIMENTO DE INVENTÁRIO 
(Os campos de preenchimento obrigatório encontram-se identificados por um *)



      3.1.2 Identificação do representado: 
Nome completo do representado*: 
Estado Civil*: 
Documento de identificação* - Tipo: 

                N.º: 
Número de identificação fiscal*: 
Residência*: 

   3.1.3 Se o representante legal for igualmente interessado no inventário, indicar em que 
qualidade*: 

4. OUTROS ELEMENTOS RELACIONADOS COM O TIPO DE INVENTÁRIO 
4.1 EM CASO DE PARTILHA DE BENS POR HERANÇA OU DE RELACIONAÇÃO DOS BENS 
OBJETO DA SUCESSÃO: 
       4.1.1 Identificação do inventariado: 

Nome completo*: 
Estado Civil*: 
Número de identificação fiscal: 
Último domicílio*:

       4.1.2 Pretende-se cumulação de inventários*: 
Sim Não 

4.1.2.1 No caso de cumulação de inventários: 
       4.1.2.1.1 Razão da cumulação*: 

a)  Serem as mesmas as pessoas por quem tenham de ser repartidos os bens  
b)  Heranças deixadas pelos dois cônjuges  
c)  Dependência entre as partilhas  

       4.1.2.1.2 Identificação do(s) outro(s) inventariado(s): 
1.  Nome completo*:  
     Estado Civil*: 
     Número De Identificação Fiscal: 
     Último domicílio*:  
2.  Nome completo*:  
     Estado Civil*: 
     Número De Identificação Fiscal: 
     Último domicílio*:  



3.  Nome completo*:  
     Estado Civil*: 
     Número De Identificação Fiscal: 
     Último domicílio*: 

(Nota: No caso de cumulação de inventários em número superior aos supra identificados inventariados, mencionar 
este facto e identificar restante(s)s inventariado(s) no campo das “Observações”)

      4.1.3 Indicação genérica da existência de bens ou testamento*:
Existem bens a partilhar: Sim Não
Existe testamento: Sim Não

      4.1.4 Identificação do cabeça-de-casal*: 
a) Se o cabeça-de-casal for o próprio requerente 
b) Se o cabeça-de-casal não for o próprio requerente identificar:

Nome completo do cabeça-de-casal*: 
Estado Civil*: 
Número de identificação fiscal: 
Residência*: 

4.2 EM CASO DE PARTILHA POR SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU 
ANULAÇÃO DE CASAMENTO: 
       4.2.1 Regime de bens*: 

Comunhão geral 
Comunhão de adquiridos 
Outro        Qual:

      4.2.2 Identificação do cônjuge ou ex-cônjuge:
Nome completo*: 
Estado Civil*: 
Número de identificação fiscal: 
Residência*: 

      4.2.3 Identificação do cabeça-de-casal*: 
a) Se o cabeça-de-casal for o próprio requerente 
b) Se o cabeça-de-casal for o requerido 



5. VALOR DO INVENTÁRIO*: € 
(Por extenso: )

6. DOCUMENTOS JUNTOS:
6.1 Assinalar com x os documentos que junta, atendendo ao tipo de inventário e respetivo 
requerente*: 

a) Certidão de Óbito do Inventariado 
b) Certidões de Óbito dos outros Inventariados 
c) Certidão da separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do casamento 
d) Outros documentos 
Quais:

7. OBSERVAÇÕES

Assinatura do requerente:
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