
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0012242-81.2011.815.0011.
ORIGEM: Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria José da Costa.
ADVOGADO: Viviane Maria C. Halule Miranda.

EMENTA: ALVARÁ  JUDICIAL.  LEVANTAMENTO  DE  SALDO  EM
CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS
VALORES  FORAM  DEPOSITADOS  NA  CONSTÂNCIA  DO
CASAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  PLEITO  DE
RECEBIMENTO  DO  MONTANTE  DEPOSITADO  NA  CONTA  DO
FALECIDO,  JÁ  RESPEITADOS  OS  RESPECTIVOS  QUINHÕES  DOS
HERDEIROS.  IMPUGNAÇÃO  DOS  DEMAIS  HERDEIROS  QUANTO  O
DIREITO  DA  AUTORA  À  SUCESSÃO  LEGÍTIMA.  LITIGIOSIDADE
CONFIGURADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DISCUSSÃO  EM  SEDE  DE
ALVARÁ JUDICIAL, PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
CONTROVÉRSIA  QUE  DEVE  SER  DIRIMIDA  NOS  AUTOS  DO
INVENTÁRIO.  FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  ANTE  A
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Havendo discordância  dos  demais  herdeiros  quanto ao direito  da Autora  à  sucessão
legítima, a controvérsia deve ser dirimida nos autos do Inventário, eis que o procedimento
de Alvará Judicial, de jurisdição voluntária, não comporta litigiosidade.

2.  “Existindo  bens  a  inventariar  e  não  havendo  prova  da  concordância  do  cônjuge
supérstite, inviável deferir o alvará judicial para levantamento de valor depositado na conta
bancária no nome da  de cujus”. (Apelação Cível Nº 70065053076, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 03/09/2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0012242-81.2011.815.0011, em que figura como Apelante Maria José da Costa.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento. 

VOTO.

Maria José da Costa  interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande, f. 140/142, nos autos
da Ação de Expedição de Alvará Judicial ajuizada por ela, que julgou improcedente
o  pedido  que  objetivava  o  levantamento  dos  valores  depositados  junto  à
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Campina Grande Ltda.
(UNICRED Campina Grande) em nome de João Vasconcelos Costa,  seu esposo
falecido, ao fundamento de que não há elementos suficientes à comprovação de que
o montante é proveniente de esforço realizado na constância da relação conjugal,
bem como por entender que há necessidade de compensação por alienação indevida
de bem pertencente ao espólio, motivo pelo qual considerou temerosa a liberação
dos valores.

Em suas razões recursais, f. 44/50, afirmou que os documentos acostados aos



autos  demonstram  que  as  referidas  aplicações  financeiras  se  iniciaram  em
09/08/2007, ou seja, na constância do matrimônio, que se deu em 21/07/1988.

Acrescentou que a Cooperativa de Crédito foi aberta em 19/04/1996, quando
eles já eram casados, pelo que argumenta que os depósitos feitos em nome de seu
falecido  esposo  foram  necessariamente  realizados  durante  a  relação  conjugal,
sustentando que faz jus, na condição de cônjuge supérstite, à metade do montante
depositado.

Asseverou que a controvérsia relativa à eventual compensação dos valores
relativos à alienação dos demais bens do espólio deve ser enfrentada nos autos do
Inventário, que tramita perante o mesmo Juízo e no qual todas as questões devem
ser resolvidas, segundo alega.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 79/81, sem manifestação sobre o
mérito  recursal,  por  entender  ausentes  os  requisitos  legais  autorizadores  de  sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o seu preparo dispensado, por ser a Recorrente
beneficiária da gratuidade judiciária, pelo que, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.

A  Autora,  ora  Apelante,  objetiva  autorização  para  o  levantamento  dos
valores depositados nas contas bancárias mantidas por seu esposo, falecido em 05
de  janeiro  de  2008,  f.  08,  junto  à  UNICRED  Campina  Grande,  que,  segundo
informado pela própria Instituição Financeira, perfazem os montantes de R$ 267,74
na  conta  depósito,  R$  1.829,68  na  conta  capital,  e  R$  10.761,32,  na  conta  de
investimentos, f. 21/22.

O pedido compreende o recebimento dos valores depositados, já respeitados
os respectivos quinhões de todos os herdeiros, delimitando a partilha, muito embora
exista Inventário aberto e ainda pendente de julgamento.

Intimados  a  se  manifestarem,  os  Herdeiros  se  manifestaram  pela
impossibilidade  de  liberação  do  numerário,  f.  27/31,  ao  argumento  de  que  a
Apelante não faria jus à sucessão legítima estipulada no art. 1.829, I, do Código
Civil1,  bem como ante  a  suposta  alienação  de  bem do espólio  sem autorização
judicial,  revestindo  a  presente  demanda  de  litigiosidade,  incompatível  com  o
procedimento de Alvará Judicial, processo de jurisdição voluntária.

1 Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes,  em concorrência com o cônjuge sobrevivente,  salvo se casado este com o
falecido no regime da comunhão universal,  ou no da separação  obrigatória  de bens (art.  1.640,
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens
particulares;



No  mesmo  sentido  é  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas
Gerais2 e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul3.

Nos  autos  do  Inventário  é  que  devem  ser  arrecadados  todos  os  bens  e
direitos do falecido, permitindo a apuração de eventual dívida pendente, bem como
as contraídas pelo espólio, para posterior partilha dos bens deixados entre todos os
herdeiros. 

O  procedimento  de  jurisdição  voluntária  intentado  revela-se,  portanto,
absolutamente  inadequado  para  o  fim  colimado,  importando,  efetivamente,  a
extinção do processo por falta de interesse processual. 

Posto  isto, conhecida  a  Apelação,  nego-lhe  provimento,  mantendo  a
Sentença, embora por fundamento diverso.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

2 ALVARÁ  JUDICIAL.  LEVANTAMENTO  DE  VALORES  EM  CONTAS  BANCÁRIAS  DE
TITULAR  FALECIDO.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  BENS.  DISPENSA  DE  INVENTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. Havendo notícia da existência de outros bens, não há amparo legal para o
levantamento  de  depósitos  em  contas  bancárias  mediante  alvará,  com  dispensa  de  inventário.
(TJMG, AC 10145120802387001; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Alyrio Ramos; DJe 24/02/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FALECIMENTO
-  LEVANTAMENTO  DE  VALORES  EXISTENTES  EM  CONTA  BANCÁRIA  -
IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIR - INVENTÁRIO -
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 983,
cumulado com o artigo 987, Código de Processo Civil, deve ser aberto inventário, quando houver
bens deixados pelo de cujus, sendo certo que a autorização para o levantamento de valores existentes
em conta bancária, sem a necessidade de abertura de inventário, prevista na lei 6.858/80, não se
aplica ao caso, ante a existência de outros bens a inventariar.  (TJMG, AC 10699110013033001;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alyrio Ramos; DJe 03/07/2013)

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  ALVARÁ  JUDICIAL.  LEVANTAMENTO  DE  VALORES EM CONTA
BANCÁRIA.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  BENS  A  INVENTARIAR.  AUSÊNCIA  DE
CONCORDÂNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO
INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.  Existindo bens a inventariar  e  não  havendo prova da
concordância do cônjuge supérstite,  inviável  deferir o alvará judicial  para levantamento de valor
depositado na conta bancária no nome da de cujus. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível
Nº 70065053076, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins
Pastl, Julgado em 03/09/2015).

ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA
CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS. INVENTÁRIO QUE ESTÁ TRAMITANDO. Havendo bens
em nome do de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará. O pedido deverá feito nos autos do
inventário que tramita na Comarca de Canoas. Apelação desprovida, de plano. (Apelação Cível Nº
70059611475, Sétima Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Jorge Luís Dall'Agnol,
Julgado em 29/05/2014)


