ESCRITURA pública de inventário, cessão de direitos e adjudicação como abaixo
se declara. SAIBAM todos quantos esta pública escritura virem, que aos (10) dias do
mês de novembro (11) do ano de dois mil e doze (2012), neste 21º Tabelionato de Rio
Branco, Estado do Acre, compareceram: LIZELOT SEIDL MARX, brasileira, viúva,
advogada, portadora da carteira de identidade nº 1023330, expedida pela SSP/AC,
inscrita no CPF sob número 322.443.554/68, residente e domiciliada, nesta Capital, na
rua da Várzea, 322, AP. 304; HANS DIETER SEIDL MARX, brasileiro, médico,
portador do passaporte nº 231111, expedido pela Polícia Federal do Brasil, inscrito no
CPF sob nº 444.333.222/12, casado pelo regime da separação de bens, na vigência da
Lei 6.515/77, conforme pacto antenupcial, com SALETE DA SILVA MARX,
brasileira, enfermeira, portadora da carteira de identidade nº 123111, expedida pela
SSP/AC, inscrita no CPF sob nº 981.098.120-22, ambos residentes e domiciliados em
Hamburgo, República Federal da Alemanha, na Aufgand Strasse, 123; todos assistidos
neste ato por seu advogado comum: ELMUTH SIGMUND JUNG, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/AC nº 102.223, inscrito no CPF sob número
332.333.123/33, com endereço profissional na cidade de Rio Branco, na rua do Meio,
322, conjunto 307; identificados documentalmente e pessoas juridicamente capazes para
o ato, do que dou fé. Então, pelas partes comparecentes foi dito que, de comum acordo,
resolveram fazer a presente escritura, prevalecendo-se da faculdade que lhes conferem
os artigos 982, combinado com o artigo 1.031, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil, bem como do artigo 2.015, do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: 1.
ÓBITO E QUALIFICAÇÃO DO "DE CUJUS": Os comparecentes são esposa e
filho de ALBERT ENGELS MARX, o qual faleceu na cidade de Rio Branco, no dia
27/12/2011, conforme certidão de óbito extraída da matrícula 1012220015 2011 3
00033 066 0012111 33, do Registro Civil das pessoas naturais da 30ª Registro Civil das
Pessoas Naturais de Rio Branco/AC. O finado era viúvo, alemão, médico, portador da
carteira para estrangeiros 34333, emitida pela Policia Federal do Brasil, inscrito no CPF
sob nº de identidade nº 612.561, expedida pelo Instituto de Identificação, inscrito no
CPF sob o número 863.795.500-20, tendo sido casado, pelo regime da comunhão
universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, com Lizelot Seidl Marx. Não
consta pacto antenupcial. Era residente e domiciliado na cidade de Rio Branco na rua da
Várzea, 322, AP. 304. 2. TESTAMENTO: Os comparecentes declaram que o finado
não deixou testamento conhecido. 3. ROL DE HERDEIROS: Declaram, outrossim,
que são os únicos integrantes da referida sucessão, na seguinte qualificação: viúvameeira e herdeiro-filho, declarando, sob as penas da lei, que não existem outros
herdeiros que devam comparecer ao presente ato notarial. 4. NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE: Concordam em nomear a viúva-meeira, Lizelot Seidl Marx,
como inventariante, atendendo ao disposto no artigo 11 da Resolução nº 35/2007, do
CNJ. 5. INVENTÁRIO – 5.1. ROL DE BENS: Declaram os comparecentes que o
finado deixa o único bem a saber: O apartamento número 304, do edifício Augusto
Meirelles de Carvalho, situado no bloco B, sob número 322 da Rua Várzea,
localizado no 3º andar, o 1º à esquerda de quem chega ao andar pela estrada central do
bloco, com área real privativa de 60,7442m², área real de uso comum de 7,3439m²,
perfazendo uma área real total de 68,0881m², constituído de corredor, sala de estar, 2

dormitórios, banheiro, cozinha, área de serviço, banheiro de empregada,
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,015384 no terreno e nas demais coisas de uso
comum, conforme matrícula 73.745, do Livro 2-RG, ficha 1, do Registro de Imóveis
da 24ª zona de Rio Branco/AC, valor atribuído para este imóvel R$ 140.000,00 (cento
e quarenta mil reais). 5.2. DÍVIDAS ATIVAS: Declaram que não existem dívidas
ativas que devam ser arroladas neste inventário, inclusive débitos condominiais
relativos ao imóvel, nos termos do parágrafo segundo, artigo 1º da Lei 7433/85, bem
como que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus de natureza
real ou pessoal, e que não existem ações reais ou pessoais reipersecutórias incidentes
sobre o mesmo, nos termos do que dispõe o parágrafo terceiro do artigo 1º do Decreto
93240/86. 6. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS: Pelo herdeiro Hans Dieter Seidl Marx foi dito: 6.1. Que pela
presente escritura e na melhor forma de direito cede, como de fato cedido tem, os
direitos hereditários que possui na mencionada herança, em favor da cessionária Lizelot
Seidl Marx. 6.2. Que a presente cessão é feita de forma onerosa e incide sobre a
universalidade da herança. 6.3. Que o preço certo e ajustado entre as partes é setenta
mil reais (R$ 70.000,00), totalmente recebidos neste ato pelo cessionário, pelo que dá
plena, rasa e irrevogável quitação, transferindo assim à cessionária todos os direitos e
ações sobre a referida herança, para que a mesma ajudique, na qualidade de viúvameeira e cessionária, o único bem integrante do acervo hereditário. 6.4. O herdeiro
cedente obriga-se por si, seus sucessores e herdeiros a fazer esta cessão boa, firme e
valiosa. 7. DA ADJUDICAÇÃO: Conforme acima arrolado, o monte-mor alcançou a
soma de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 70.000,00 relativos à
meação e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) relativos à legítima, a qual foi cedida pelo
herdeiro-filho à viúva-meeira. Assim, prevalecendo-se da faculdade conferida pelos
artigos de lei, acima citados, a herdeira Lizelot Seidl Marx adjudica, como de fato
adjudicado tem, o patrimônio do falecido, acima descrito, passando a pertencer-lhe de
fato e de direito o bem mencionado no item 5.1, supra. Que, assim, por força da
presente escritura e na melhor forma de direito, dão por individualizados os quinhões
respectivos, cessando indivisibilidade da herança, constituindo-se a presente escritura
em título hábil para o registro do único bem acima referido em nome da adjudicada, nos
termos da legislação vigente, rogando ao oficial do registro de imóveis respectivo que
proceda aos atos registrais necessários à publicização do presente ato notarial. 8.
AVALIAÇÃO FISCAL, IMPOSTOS E CERTIDÕES – ITCMD - Para efeitos
fiscais, o bem que integra o espólio foi avaliado em R$ 140.000,00, pela guia nº xxx,
emitida pela Fazenda Estadual do Acre, sendo o imposto pago no valor de R$ 2.100,00,
no dia xxxx, conforme guia xxx, tendo sito emitida a respectiva certidão de quitação de
ITCMD. ITBI – Para fins de pagamento do ITBI sobre a cessão onerosa de direitos
hereditários, a fração cedida foi avaliada em R$ 70.000,00, pela Prefeitura Municipal de
Rio Branco, AC, e o imposto pago no valor de R$ 1.400,00, nesta data, conforme guia
xxxxx. Foram apresentadas as certidões negativas: a) Certidão Conjunta de Débitos
relativos a tributos Federais e à Dívida ativa da União, emitida eletronicamente em
XXXXXXX, código de controle da certidão: DBDDDDA11EEE, conferida na página
respectiva (wwww.receita.fazenda.gov.br); b) Certidão geral negativa de débitos com a

Fazenda
Municipal
(emitida
eletronicamente,
código
de
autenticidade
.222000d0d0d0d0); c) Certidão Conjunta de Débitos com a Fazenda Estadual, sob
número 22111111, emitida eletronicamente, juntamente com a certidão do ITCD acima
mencionada. Foram apresentadas, ainda, as certidões negativas de ônus reais e de ações
reais e pessoais reipersecutórias, emitidas em xx.xx.xx, sendo dispensadas, de comum
acordo entre as partes, as demais certidões mencionadas na Lei nº 7.433, de 1985,
regulamentada pelo Decreto nº 93.240, de 1986, ficando ressalvados expressamente os
eventuais direitos de terceiros não arrolados neste instrumento. Todos os documentos
mencionados, no original ou em cópia quando admitido por lei, ficam arquivados no
Tabelionato, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo 1º da Lei 7433/85. Pelo
outorgante cedente foi dito que não está enquadrado no conceito de empresa previsto na
Lei 8212/91, nem tampouco é equiparado à empresa, ficando isento de apresentação da
CND-INSS. Conforme Recomendação 03/2012, do CNJ, as partes envolvidas foram
cientificadas da possibilidade da obtenção prévia da Certidão Negativa de Débitos
trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 642-A, da CLT, com redação dada pela Lei
12.440/2011. Fica desde já requerido ao senhor oficial do registro de imóveis
competente, a averbação de todas as circunstâncias necessárias à perfectibilização
registral do presente ato notarial. Emitida declaração sobre Operações Imobiliárias
conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal. 9. DECLARAÇÕES
DO ASSISTENTE – Pelo advogado assistente foi dito que prestou assistência jurídica
às partes, no presente ato notarial, declarando que o mesmo está conforme com a
manifestação de vontade expressada e com as prescrições de ordem legal e fiscal
vigentes. E assim o disseram, do que dou fé, e me pediram lavrasse esta escritura, a qual
foi lida aos comparecentes, na presença do advogado assistente, foi achada conforme, e
após ser ratificada vai assinada pelos mesmos, pelo advogado assistente e pelo Tabelião,
Asdrubal Anibal, que, após cumpridas as formalidades legais e fiscais, a digitou e
subscreve.
Emol. R$ xxxxxx
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