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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038488-90.2013.815.2001
ORIGEM: Vara de Feitos Especiais da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE:  Brenda  dos  Santos  Targino,  representada  pela  sua
genitora Elenice Maria de Souza Santos 
ADVOGADA: Delany Araujo da Costa
APELADO: Justiça Pública

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 1) ALVARÁ
JUDICIAL.  FILHA  MENOR.  PEDIDO  DE  LEVANTAMENTO
ANTECIPADO  DOS  VALORES  ADVINDOS  DAS  CONTAS
BANCÁRIAS  DO  DE  CUJUS. MAIORIDADE  NÃO ALCANÇADA.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
EFETIVA NECESSIDADE DE TAL  MEDIDA E DA DESTINAÇÃO
DAS  QUANTIAS.  2) INEXISTÊNCIA  DE  COISA  JULGADA
MATERIAL.  3) SEGUIMENTO NEGADO, NOS TERMOS DO ART.
557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

1.  Nos casos de falecimento do genitor, somente é autorizado
judicialmente o levantamento antecipado de valores destinados
ao menor, se ficar inequivocamente demonstrada a necessidade
de tal medida e a destinação das quantias, posto que deve ser
resguardado ao máximo o interesse deste, até que complete a
maioridade.

2. Em se tratando de expedição de alvará judicial, quando se
fizer  necessário,  poder-se-á  propor  nova  ação  ou  pedido
devidamente instruído, porquanto, nesses casos, não ocorre a
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chamada coisa julgada material. 

3. Recurso ao qual  se nega seguimento, nos termos do art.
557, caput, do CPC.

Vistos etc.

Trata-se da apelação cível interposta por BRENDA DOS SANTOS
TARGINO, representada por sua genitora, em face da sentença prolatada
pelo Juiz da Vara de Feitos Especiais da Capital (f. 48/49), a qual julgou
procedente o pedido inicial, para determinar a expedição de Alvará Judicial
em nome da requerente, autorizando a liberação dos saldos discriminados
às  f.  32/33,  com  as  eventuais  correções  monetárias  que  porventura
existam, bem como o depósito em conta poupança em nome da autora,
com  comprovação  nos  autos,  por  tratar-se  de  menor,  autorizando  o
levantamento com a maioridade ou autorização judicial, através de ação
própria.    

Irresignada,  a  autora  interpôs  apelação (f.  52/57)  pugnando
pela reforma da sentença na parte em que esta autorizou o levantamento
dos valores advindos dos saldos existentes nas contas bancárias do seu
falecido genitor,  apenas com a maioridade ou com autorização judicial,
através de ação própria. Requer a autora, ora apelante, que a quantia
depositada  em  caderneta  de  poupança  em  seu  nome  seja  liberada
antecipadamente, ou seja, de imediato, sem que, para tanto, tenha que
atingir a maioridade, como restou decidido na sentença.   

Parecer ministerial (f. 63/65) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

DECIDO.

A  controvérsia  dos  autos  gira  em torno  da  possibilidade  do
levantamento antecipado dos valores advindos das contas bancárias do
de  cujus,  um  vez  que,  em  sede  de  sentença,  restou  autorizado  tal
levantamento  apenas  com a  maioridade  da  menor ou  através  de
autorização judicial. 

O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é
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cabível  quando,  inexistindo  bens  a  serem partilhados,  existem valores
deixados  pelo  de  cujus em conta  corrente,  e  que  não  foram por  ele
utilizados em vida,  cuidando-se de questão assemelhada àquela regida
pela Lei nº 6.858/80, que prevê a expedição de alvará judicial para os
casos  de  levantamento  de  valores  provenientes  do  FGTS,  PIS/PASEP,
devolução de imposto de renda e de vantagem previdenciária. 

Como se vê, o pedido de expedição de alvará judicial  é um
procedimento de jurisdição voluntária, bastando a comprovação do óbito
do titular do crédito, a condição de herdeiro ou sucessor e a inexistência
de bens, bem como a existência do pretendido crédito. 

No caso dos autos, o  de cujus não deixou bens (f. 17), mas
deixou saldos em contas correntes (f. 32/33), uma delas proveniente do
abono  do  PIS,  referente  ao  ano  base  2013,  no  valor  de  R$  678,00
(seiscentos e setenta e oito reais). 

A sentença julgou procedente o pedido de expedição de alvará
judicial  em nome da autora, com o depósito dos saldos existentes nas
contas correntes do de cujus em conta poupança de titularidade daquela,
entendendo que o levantamento de tais valores deve se dar apenas com a
maioridade da menor ou autorização judicial, através de ação própria.

A  questão  da  liberação  de  valores  deve  ser  examinada  com
cautela, tendo presente a orientação de proteção ao infante.

A  liberação  de  valores  pertencentes  a  menores  demanda
demonstração da efetiva necessidade,  o  que não ocorreu no caso dos
autos, posto que, apenas com o recurso, foram relatados os motivos pelos
quais  se  postula  o  levantamento  antecipado  do  crédito,  não  tendo  a
apelante os descrito, nem os comprovado durante o trâmite processual. 

Ademais,  a  sobredita  liberação  somente  poderá  ser  feita
mediante  indicação de  gastos  concretos,  não em decorrência  da mera
alegação de necessidade de prover o sustento, pois, para tanto, destina-se
a pensão previdenciária, a qual a apelante já está recebendo, conforme
afirma em suas razões recursais.  

A  parte  que  cabe  ao  herdeiro  menor  somente  poderia  ser
liberada se houvesse um motivo especial para tanto ou uma situação de
urgência comprovada nos autos, com a utilização previamente justificada
do dinheiro, como aconselha a consagrada praxe em situações deste jaez. 
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No caso em tela,  não houve demonstração da necessidade
absoluta da menor,  nem qualquer justificativa para o levantamento que
se pleiteia.

Os valores,  que,  em princípio,  devem ficar  depositados em
conta  judicial,  até  que  a  menor  beneficiária  atinja  a  maioridade,  só
podem ser levantados para custear alguma finalidade imediata,  razão
pela qual é imprescindível que o pedido de levantamento seja motivado.

Nesse norte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº  30.271  -  SP
(2009/0156355-4)  RELATOR: MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) RECORRENTE: M DE S
O  E OUTRO ADVOGADO : ALVARO CONSIGLIO CARRASCO JÚNIOR
RECORRIDO:  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  ADVOGADO:  SEM
REPRESENTAÇÃO  NOS  AUTOS  DECISÃO  Cuida-se  de  recurso
ordinário em mandado de segurança interposto por M DE S O E
OUTRO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que denegou writ ali impetrado. A decisão colegiada
restou  assim  ementada:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ALVARÁ.
PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS
EM NOME DE MENOR. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM
QUE  NÃO  JUSTIFICADA  A  NECESSIDADE  DO  MENOR.
MAGISTRADO  QUE  CONCEDEU  VÁRIAS  OPORTUNIDADES  AO
IMPETRANTE  PARA  TANTO.  SEGURANÇA  DENEGADA.  (fl.  74)
Alegam os recorrentes, em síntese, que a representante legal do
menor pode, no interesse dele, levantar os valores depositados em
conta judicial, resultantes de indenização paga por seguradora ante
o falecimento do genitor do mesmo. Aduzem, também, que o fato
de o beneficiário  ser  ainda infante não impede tal  levantamento
para subsistência (fls. 82/87). Contrarrazões às fls. 91/94. A douta
Subprocuradoria-Geral  da  República  opina,  às  fls.  98/102,  pelo
desprovimento  do  recurso.  É  o  breve  relatório.  DECIDO.  A
irresignação não prospera, diante da ausência de direito líquido e
certo  dos  recorrentes.  Com  efeito,  a  jurisprudência  desta  Corte
Superior  é  no  sentido  de  que  "o  Código  Civil  outorga  aos  pais
amplos poderes de administração sobre os bens dos filhos,  mas
estes não abrangem os atos que extrapolem a simples gerência e
conservação do patrimônio do menor. Não podem, assim, praticar
atos de disposição, a não ser nos casos especiais mencionados no
art. 386 do CC, mediante as formalidades legais exigidas" (REsp
292.974/SP, Rel.  Min.  NANCY ANDRIGHI, DJ 25.06.2001).  Assim,
em  casos  como  o  dos  autos,  para  o  levantamento,  pelo
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representante  legal,  de  altas  somas de dinheiro  depositados  em
conta  judicial  de  propriedade  do  menor,  faz-se  obrigatória  a
demonstração  da necessidade  premente  do infante,  incumbência
esta que a genitora não satisfez, apesar de ser intimada diversas
vezes  para  tanto.  Por  fim,  cumpre  colacionar,  também,  por
pertinente,  os  seguintes  trechos  do  acórdão  recorrido,  cujos
fundamentos passam a ser incorporados: Pretende o impetrante a
expedição  de  alvará  que  autorize  o  levantamento  de  quantia
depositada em seu nome, na importância de R$ 27.226,74 em favor
de sua representante legal. Ocorre que não houve demonstração da
necessidade absoluta do menor, nem qualquer justificativa para o
levantamento. A  indenização,  que  em  princípio  deve  ficar
depositada em conta judicial até que o beneficiário atinja a
maioridade,  só  pode  ser  levantada  para  custear  alguma
finalidade imediata, razão pela qual é imprescindível que o
pedido de levantamento seja motivado. E o D. Magistrado, no
caso,  ao  invés  de  indeferir  de  plano  o  pedido,  concedeu  várias
oportunidades ao incapaz, a fim de que o mesmo demonstrasse a
necessidade de levantamento imediato da importância. (…) Melhor,
portanto,  ausente  direito  líquido  e  certo  a  ser  amparado,  seja
mantida  a  importância  em  depósito  judicial,  sem  prejuízo  de,
havendo  efetiva  demonstração  de  necessidade  do  menor,  seja
formulado  novo  pedido  de  levantamento.  (fls.  75/77)  Por  tais
fundamentos, nos termos dos arts. 557, caput, do CPC e 34, XVIII,
do RISTJ, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília (DF),
17 de maio de 2010. (STJ. RMS 030271. Relator: Ministro VASCO
DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS).
Data da Publicação: 21/05/2010).

CIVIL  -  RECURSO  ESPECIAL  -  INVENTÁRIO  -  MENORES  -
DEPÓSITO JUDICIAL - PÁTRIO PODER MATERNO - LEVANTAMENTO
DA  TOTALIDADE  DOS  BENS  -  ADMINISTRAÇÃO  DOS  PAIS  -
LIMITAÇÃO  DE  GASTOS  -  PROTEÇÃO  DOS  BENS  -  DISSÍDIO
PRETORIANO  COMPROVADO,  PORÉM,  INEXISTENTE.  (…)  2  -  O
pátrio poder deve ser exercido no proveito, interesse e proteção dos
filhos menores. Todavia, a atuação dos pais no desempenho desse
munus, não é irrestrita, além de não poderem alienar bens imóveis
sem autorização judicial,  também dispõe o artigo não caber aos
genitores  contrair  obrigações  que  acarretem  diminuição  do
patrimônio gerido, a menos sob hipótese de extremada necessidade
da prole. Inteligência dos arts. 385 e 386, ambos do CC/1916. 3 -
No caso vertente, o Tribunal a quo corretamente manteve o
dinheiro  herdado  pelos  menores  em  conta  judicial,
garantindo, no entanto, o atendimento das necessidades da
prole, mediante  autorização  para  levantamento  dos  frutos  e



AP nº 0038488-90.2013.815.2001

possibilidade de efetuar-se saque da quantia de R$3.000,00, a ser
renovado  periodicamente,  aprovadas  as  contas  a  serem
apresentadas pela genitora. Restou deferida, inclusive, a hipótese
de  se  abaterem  montantes  maiores,  desde  que  demonstrada  a
chance de emprego em investimentos de rentabilidade melhor. 4 -
Precedente  (REsp  nº  292.974/SP).  5  -  Recurso  conhecido,  por
ambas as alíneas, porém desprovido. (REsp 439.545/SP, Rel. Min.
JORGE SCARTEZZINI, DJ 06.09.2004).

Em casos semelhantes,  os seguintes julgados do Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul:

ALVARÁ JUDICIAL.  LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS E  PIS
PERTENCENTES  A  HERDEIRA  MENOR.  DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE BENS. A liberação dos valores pertencentes a
menor  somente  poderá  ser  feita  mediante  indicação  de
gastos concretos, não em decorrência da mera alegação de
necessidade de prover o sustento, pois para tanto se destina
a  pensão  previdenciária NEGADO  SEGUIMENTO.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70048916563,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em
14/05/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ PARA
LIBERAÇÃO  DE  VALORES  NOS  AUTOS  DO  PROCESSO  DE
INVENTÁRIO.  HERDEIROS  NECESSÁRIOS  MENORES  DE  IDADE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUE SE OSTENTA POSSÍVEL. DECISÃO
MANTIDA.  É  de  ser  mantida  a  decisão  agravada  que  indeferiu  o
pedido de liberação do valor  requerido, porquanto não apurado o
acervo  hereditário,  tampouco  verificada  a  existência  de  eventuais
dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo próprio
espólio.  Ademais,  não  se  observa  do  pedido  qualquer
justificativa ou urgência na liberação de valores em benefício
dos  herdeiros  menores  de  idade. AGRAVO  DESPROVIDO.”
(Agravo  de  Instrumento  Nº  70034286310,  Sétima  Câmara  Cível,
Tribunal  de Justiça do RS,  Relator:  José Conrado Kurtz  de Souza,
Julgado em 26/05/2010). 

Sendo assim, acertou a sentença, quando fez a ressalva de que
o levantamento dos valores pertecentes à menor deveriam ocorrer apenas
com maioridade ou com autorização judicial, posto que não foi relatada,
nem  demonstrada,  a  necessidade  de  tal  medida  e  a  destinação  das
quantias, de modo que deve ser resguardado, ao máximo, o interesse do
menor, até que complete a maioridade. 
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Por  fim,  é  de  bom alvitre  destacar  que,  em se  tratando  de
expedição de alvará judicial, quando se fizer necessário, poder-se-á propor
nova ação ou pedido devidamente instruído, porquanto, nesses casos, não
ocorre a chamada coisa julgada material.

Dessa forma, é evidente que posteriormente se pode trazer a
demonstração  da  efetiva  necessidade  da  menor  e  sua  extensão,
oportunizando novo exame pelo juiz de primeiro grau, a partir de dados
concretos. 

Por tais razões, forte em decisões do STJ, com fulcro no art.
557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 27 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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