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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL 
AUTÔNOMO. AUTORIZAÇÃO PARA 
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ESPÓLIO 
COMPOSTO POR OUTROS BENS. NECESSIDADE 
DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU 
ARROLAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
PROCESSAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 989 DO CPC. APELO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. AUTOS 
REMETIDOS EX OFFICIO À INSTÂNCIA A QUO.
1 – Trata-se de apelação interposta em face de sentença 
que julgou improcedente pedido de alvará judicial 
autônomo, que visa a concessão de autorização para 
venda de automóvel a terceiro.      
2 –  O processo de Alvará Judicial autônomo somente 
pode ser manejado quando inexistem bens móveis ou 
imóveis e nos limites estabelecidos na lei que o 
regulamenta, qual seja, Lei nº 6858/80. In casu, os 
herdeiros visam transferir automóvel que compõe o 
cabedal mediante procedimento autônomo, mesmo 
havendo outros bens a serem inventariados, o que é 
impossível, haja vista a obrigatoriedade de se processar 
a partilha na seara judicial, através de inventário ou 
arrolamento, ou na extrajudicial perante o Ofício de 
Notas.          
3 – O Diploma Processual Civil, no art. 983, estabelece 
prazo para o início do inventário, que é de 60 
(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, 
devendo ultimar-se nos 12 (doze) meses subsequentes. 
Com efeito, tais prazos também aplicam-se à seara 
extrajudicial, gerando multa caso haja descumprimento 
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e autorizando ao juiz agir de ofício, em atendimento ao 
que preconiza o artigo 989 do CPC. Na peça inaugural 
da demanda em apreço consta afirmação de que os 
herdeiros farão a partilha dos demais bens do de cujus 
extrajudicialmente. Entretanto, até o presente momento 
não há notícias de que foi iniciada a partilha dos bens, 
restando constatada a inércia dos sucessores. Por este 
motivo, a fim de suprir a inação dos herdeiros, faz-se 
necessário receber o pedido de alvará judicial como 
inventário ou arrolamento.  
4 – Recurso conhecido e improvido. Autos remetidos, 
de ofício, à instância a quo para ser processada a 
partilha judicial. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes 
da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por 
unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos 
termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do 
presente acórdão.  

Fortaleza (CE), 03 de novembro de 2015.

DURVAL AIRES FILHO
Presidente do Órgão Julgador

MARIA GLADYS LIMA VIEIRA
Desembargadora Relatora

Procurador(a) de Justiça
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ANTÔNIA 
COSTA MATIAS, contra sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única 
da Comarca de Ipu, nos autos do Alvará Judicial.

Na exordial de fls. 02/03, a requerente arguiu, em 
síntese, que seu marido, João Matias Marinho, falecera em 15 de outubro de 
2007, deixando, além dela, mais quatro herdeiros, todos filhos dos casal. Narrou 
que os descendentes a autorizaram a alienar e transferir veículo para terceiro. 

Diante da anuência dos filhos, a postulante ingressou 
com a ação a fim de obter judicialmente a autorização para proceder à 
transferência do veículo marca VW/GOL, 16 V PLUS, ano 2000, Placa HXK 
3740, para Manoel Fernandes Matias. 

Parecer Ministerial de primeiro grau à fl. 28 opinando 
pelo deferimento do pedido inaugural.

Na sentença de fls. 30/31, o juízo a quo julgou 
improcedente o pedido da autora, haja vista a imposição legal para que sejam os 
bens partilhados mediante inventário ou arrolamento, bem como o eventual 
interesse do Estado em arrecadar o tributo incidente.  

Irresignada, a promovente interpôs recurso de apelação 
às fls. 34/36, asseverando, em suas razões recursais, que o representante do 
Parquet havia lançado parecer favorável ao pleito; que o objetivo da lei, 
notadamente dos artigos 1.031 do CPC e 2.015 do CC, é a facilitação da 
sucessão dos bens do falecido; que os bens deixados pelo extinto são de pequena 
monta, e por tal motivo os herdeiros não teriam interesse em partilhá-los 
enquanto a viúva meeira estiver viva. Argui que, por inexistir no presente caso 
oposição da Fazenda Pública, o pedido deve ser julgado procedente. Por fim, 
pugnou pelo provimento do apelo para a reforma da sentença.

 Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, 
sua douta representante lançou parecer às fls. 56/58 anotando a desnecessidade 
de sua intervenção no presente feito.                 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA MARIA GLADYS LIMA VIEIRA

Vieram-me conclusos. 

É o relatório. 

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade recursal, conheço da apelação em tablado.

O cerne da lide consiste em decidir se o Alvará Judicial 
autônomo é o meio próprio para que a autora possa realizar a transferência do 
automóvel ao comprador. 

O art. 1.037 do Código de Processo Civil estabelece 
que “independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores 
previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.”.

A Lei nº 6858/80 regulamenta o processamento do 
Alvará Judicial autônomo, preconizando que ela se aplica aos bens cujos valores 
não ultrapassem o montante de 500 (quinhentas) obrigações fiscais.

No caso em tablado, o procedimento de alvará judicial 
autônomo não pode ser utilizado pelas partes, haja vista a notícia da existência 
de outros bens deixados pelo extinto.

Nessa esteira, insta trazer à colação as lições de 
Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim (2013, p. 452):

Havendo bens de outra natureza, sujeitos a inventário, 
o alvará para levantamento de valores pelos sucessores 
(na falta de dependentes) terá de ser requerido nos 
autos do correspondente processo. A dispensa de 
inventário ou de arrolamento só alcança os valores 
monetários expressamente discriminados na Lei n. 
6.858/80 e no seu decreto regulamentador. Não são 
abrangidos outros bens imóveis ou móveis, ainda que 
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de reduzido valor, como, por exemplo, móveis da 
residência, quadros, joias, automóvel, linha telefônica 
etc., em que imprescindível a abertura do processo 
próprio, com possível requerimento de alvará 
incidental […].

Diante disso, resta claro que o procedimento de alvará 
judicial autônomo não pode ser adotado para ser transferido o veículo objeto da 
ação. Ainda que se trate de bem de baixo valor, o processo de inventário e 
partilha é o meio correto para atingir a finalidade buscada pelos herdeiros, qual 
seja, a de obter autorização judicial para a transferência do bem a terceiros.

Não se trata de formalismo exacerbado, e sim em 
atender à lei, a fim de que sejam resguardados os interesses do Estado e dos 
herdeiros, sobretudo quando há notícia da existência de outros bens deixados 
pelo falecido. 

Urge colacionar jurisprudências com o fito de 
demonstrar a impossibilidade de autorização judicial, mediante alvará 
autônomo, para a transferência de um bem, quando da existência de outros bens 
que compõem o espólio:

ALVARÁ JUDICIAL. BEM MÓVEL 
NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 
INAPLICABILIDADE DA LEI 6858/80. Tal texto 
legal é exclusivo para levantamento, pelos sucessores, 
de valores não recebidos em vida pelo titular, não 
sendo aplicado na hipótese de interesse em venda de 
um único bem, automóvel, sem o competente 
inventário. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70000616730, Segunda Câmara Especial 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro 
Carvalho de Bem Osório, Julgado em 15/05/2001) 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXPEDIÇÃO DE 
ALVARÁ - VENDA E TRANSFERÊNCIA DE 
VEÍCULO POR MORTE DA PROPRIETÁRIA - 
INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - 
IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 
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- SENTENÇA MANTIDA. - Inexistindo procedimento 
de inventário é inadmissível a expedição de alvará 
judicial para venda e transferência de veículo. (TJMG- 
Apelação Cível 1.0384.14.006091-2/001, Relator(a): 
Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 
11/05/2015) 

Sabe-se que a abertura da sucessão dá-se com a morte 
do autor da herança (art. 1.784 do CC).

Com o falecimento do de cujus, é estabelecido um 
prazo pela Legislação Processual Civil para que os herdeiros promovam o 
processo de inventário e partilha. Extrai-se do artigo 983 do referido diploma 
que o prazo fixado é de “60 (sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, 
ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais 
prazos, de ofício ou a requerimento de parte.”.

Nos ensinamentos de Euclides de Oliveira e Sebastião 
Amorim (2013, p. 286-287):

A inércia do responsável poderá ensejar atuação de 
outro interessado na herança, que tenha legitimidade 
concorrente (art. 988 do CPC), ou providência judicial 
ex officio (art. 989 do CPC).
Requerimento fora do prazo não implica indeferimento 
da abertura do inventário pelo juiz, mesmo porque se 
trata de procedimento obrigatório, de ser cumprido a 
qualquer tempo, sem prazo fatal.
Mas o atraso na abertura do processo de inventário, 
quando superior a 60 (sessenta) dias, acarreta 
acréscimos dos encargos fiscais, por correção 
monetária do valor, multa juros de mora, conforme 
disponha a lei estadual do imposto sobre a transmissão 
causa mortis – ITCMD.

Tais prazos são previstos para o inventário judicial, 
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entretanto, são aplicáveis por analogia ao inventário extrajudicial. Nesse sentido 
é a doutrina de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim (2013, p. 426):

Não são fatais os prazos de 60 dias para a abertura e de 
12 meses para encerramento do processo de inventário. 
A nova redação do artigo 983 do Código de Processo 
Civil ressalta a possibilidade de prorrogação do prazo 
pelo juiz. Embora se trata de norma tipicamente 
processual, tem analógica aplicação aos casos de 
inventário e partilha extrajudicial, com o mesmo 
caráter de recomendação, uma vez que a escritura de 
inventário pode ser lavrada a qualquer tempo.
Não obstante a eventual dilação do prazo para abertura 
do inventário, seja judicial ou extrajudicial, é preciso 
ter em conta que o atraso acarreta penalidades de 
ordem fiscal, com a aplicação de multa sobre o valor 
do imposto de transmissão causa mortis, além da 
correção e juros de mora, de conformidade com as 
normas tributárias. […]. 

A abertura de inventário é uma das raras hipóteses em 
que o estado-juiz deve agir de ofício, quando nenhum outro legitimado o faça. É 
o que prevê o artigo 989 do CPC, com a seguinte redação:

Art. 989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o 
inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos 
artigos antecedentes o requerer no prazo legal. 
   
Na demanda em apreço, constata-se que todos os 

herdeiros são maiores e capazes. Outrossim, vê-se que na peça inaugural de fls. 
01/03 os sucessores externaram a intenção em partilhar os demais bens mediante 
escritura pública, utilizando-se da autorização do art. 982 da Lei Processual 
Civil. 

 Em que pese o termo de autorização de fl. 12, firmado 
pelos herdeiros, no sentido de que concordam com a transferência do veículo, 
bem como que partilharão os bens extrajudicialmente, até o momento não houve 
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indícios de que o procedimento foi iniciado perante o Ofício de Notas. Assim, os 
sucessores desrespeitaram o prazo estipulado pelo CPC, mantendo-se inerte ao 
não ingressar com ação na seara judicial, tampouco na extrajudicial, o que 
autoriza ao juiz agir ex officio.

 Não agiu acertadamente o juízo a quo ao extinguir o 
presente processo, uma vez que a ação em tablado deve ser tida como 
requerimento de abertura de inventário, dado o poder que o juiz tem de agir de 
ofício, como já demonstrado. Nesse sentido, traz-se julgado deste Egrégio 
Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ 
JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO 
DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA 
DE OUTRO BEM A INVENTARIAR. 
INVIABILIDADE DO PEDIDO DE 
LEVANTAMENTO ATRAVÉS DE ALVARÁ 
JUDICIAL. NECESSIDADE DA ABERTURA DE 
INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.
1. Nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980, o 
pedido autônomo de expedição de alvará judicial 
somente é cabível quando, inexistindo bens a serem 
partilhados, existirem saldos bancários de valor até 500 
(quinhentas) OTN's - Obrigações do Tesouro Nacional 
não recebidos em vida pelos titulares.
2. No presente caso, de acordo com as provas carreadas 
aos autos, verifica-se que os saldos bancários do de 
cujus não podem ser liberados por meio de pedido de 
alvará, pois, além do falecido possuir uma quantia 
expressiva em sua conta bancária, era proprietário de 
uma empresa, comprovando a existência de outro bem 
a inventariar, sendo, portanto, imperiosa a abertura de 
inventário ou arrolamento e, no âmbito deste, a 
postulação do alvará pretendido.
3. No entanto, não se mostra razoável a extinção da 
presente demanda, pois, como o juiz pode 
determinar de ofício a abertura do inventário (art. 
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989, CPC), o pleito deduzido pela parte deve ser 
recebido como pedido de abertura de inventário.
4. Apelação Cível conhecida e provida, para que, nos 
autos da presente demanda, seja determinada a abertura 
do inventário.
(Relator(a): MANOEL CEFAS FONTELES TOMAZ; 
Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível; 
Data de registro: 25/06/2012)

Ante o exposto, pelos argumentos fartamente coligidos 
e tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso para negar-lhe provimento 
e, de ofício, determino o retorno dos autos à instância a quo, para, com 
supedâneo no art. 989 do Código de Processo Civil, ordenar que se converta o 
presente pedido de alvará em abertura de Inventário e Partilha. 

É como voto. 

Fortaleza(CE), 03 de novembro de 2015.

MARIA GLADYS LIMA VIEIRA
       Desembargadora Relatora
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