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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002296-76.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LEDA 
MÔNACO DE ALMEIDA PRADO, é apelado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO 
PASSOS (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 20 de outubro de 2016.

Rosangela Telles
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 6331

APELAÇÃO Nº: 1002296-76.2016.8.26.0079

APELANTE: LEDA MÔNACO DE ALMEIDA PRADO

APELADO: O JUÍZO

COMARCA: BOTUCATU

JUIZ: MARCUS VINÍCIUS BACHIEGA

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Apelante, viúva, que 
pretende a renovação do certificado digital contábil da 
empresa deixada por seu falecido marido, para que possa 
dar continuidade à atividade empresarial. Impossibilidade. 
Certidão de óbito que indica a existência de bens e outros 
herdeiros, filhos do “de cujus”. Necessidade de abertura de 
inventário, no qual o inventariante nomeado poderá requerer 
a expedição do alvará em questão (art. 618, II, CPC/15). 
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 26, 

que indeferiu liminarmente o pedido de alvará judicial formulado pela apelante.

Inconformada, a apelante sustenta que é perfeitamente cabível a 

expedição do alvará solicitado, para renovação do certificado digital contábil da 

empresa de seu falecido marido. Alega que tal medida é imprescindível para que a 

sociedade possa continuar em funcionamento, não sendo necessário, para tanto, a 

abertura de inventário. Defende a aplicação dos princípios da celeridade, da 

economia processual e da instrumentalidade das formas. Além disso, afirma que, 

após a edição da Lei nº 11.441/07, tornou-se possível a partilha extrajudicial dos 

bens deixados pelo “de cujos”, razão pela qual não é razoável lhe impor a 

instauração de procedimento judicial para que possa obter a renovação postulada. 
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Busca a reforma do decisum.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 42/43), 

encontrando-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal (art. 

1.011, CPC/15).

É o relatório.

Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por LEDA 

MONACO DE ALMEIDA PRADO, viúva de RUBENZ FERRAZ DE ALMEIDA 

PRADO, falecido em 08/04/2015 (fls. 08), aduzindo, em síntese, que necessita 

obter autorização para renovar o certificado digital contábil da empresa 

“ALTERNATIVA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI ME”, da 

qual era titular o “de cujus” (fls. 10/15), a fim de que possa dar continuidade à 

atividade empresarial.

Segundo afirma em suas razões de apelação, “a renovação do 

certificado digital visa a continuidade da administração da empresa, tendo em vista 

sua imprescindibilidade para pagamentos de tributos e contribuições 

previdenciárias, bem como, para fechar folha de pagamentos e possibilitar a 

emissão de notas fiscais, entre outros atos indispensáveis à administração da 

empresa” (fls. 39).

O D. Magistrado a quo, por sua vez, entendeu ser o caso de 

indeferir liminarmente o pedido formulado, nos seguintes termos:

Vistos. Cuida-se de pedido de expedição de alvará ajuizado por Leda 

Monaco de Almeida Prado, para renovação do certificado digital contábil 

da empresa Alternativa Comércio de Calçados e Acessórios Eireli ME, a 

fim de permanecer em funcionamento. O falecido deixou herdeiros e 

bens a inventariar. Além disso, segundo consta, não tinha domicílio nesta 

Comarca nem aqui existem bens passíveis de inventário. Nem se trata da 

hipótese do artigo 666 do CPC. Logo, indefiro o pedido. P.R.I. 
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Oportunamente, arquivem-se.

Irretorquível o r. decisum.

Com efeito, a certidão de óbito carreada a fls. 08/09 indica a 

existência de bens e outros herdeiros, filhos do “de cujus”, os quais sequer foram 

incluídos no pólo ativo do presente procedimento de jurisdição voluntária, razão 

pela qual é realmente indispensável a abertura do processo de inventário.

No mesmo sentido, inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal 

de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ. EXISTÊNCIA DE OUTROS 

HERDEIROS. A obrigatoriedade na abertura de inventário é 

excepcionada tão somente diante das taxativas hipóteses previstas 

na Lei nº 6.858/80. No caso dos autos, constou da certidão de óbito 

que o falecido deixou herdeiros e bens a inventariar, de modo que o 

pedido de alvará judicial deverá ter lugar no curso do 

correspondente inventário. Recurso não provido”. (TJSP, Apelação 

nº 0007518-47.2013.8.26.0176, Rel. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de 

Direito Privado, j. 15/09/2015) (g.n.)

“ALVARÁ JUDICIAL. (...) IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS DOS 

AUTOS QUE NOTICIAM QUE O FALECIDO DEIXOU BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Apelação nº 

0001999-76.2011.8.26.0333, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2ª 

Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2013) (g.n.)

“ALVARÁ JUDICIAL. (...) PEDIDO FORMULADO PELA VIÚVA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS 

BENS A INVENTARIAR E DE FILHOS-HERDEIROS. AUSÊNCIA DE 
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CERTIDÃO DE DEPENDENTES HABILITADOS. HERDEIROS QUE 

NÃO ANUÍRAM E NÃO INTEGRARAM O PÓLO ATIVO DA DEMANDA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJSP, Apelação nº 0003026-19.2012.8.26.0185, Rel. Des. 

Erickson Gravazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 

07/10/2015) (g.n.)

Segundo ensinamento de Sebastião Amorim e Euclides de 

Oliveira “a dispensa de inventário ou de arrolamento só alcança os valores 

monetários expressamente discriminados na Lei 6.858/80 e no seu decreto 

regulamentador1”.

Vale dizer, a concessão de alvará judicial autônomo é medida 

excepcional e somente deve ser concedida nas hipóteses específicas previstas em 

lei.

O caso em exame, no entanto, não se assemelha aos pedidos de 

alvará que prescindem da abertura de sucessão, chamados assim de 

independentes (art. 666, CPC/15), v.g., para o saque de saldos de contas 

bancárias, cujo valor não seja superior a 500 ORTNS, ou de outros bens de 

pequeno valor, como discriminados no art. 1º do Decreto n° 85.845/81, que 

regulamentou a Lei n° 6.858/80, à qual se reporta expressamente o mencionado 

art. 666 do Novo Codex Processual.

Portanto, imprescindível a abertura de inventário, onde então 

poderá o inventariante ali nomeado requerer a expedição do alvará em questão, 

com fundamento no art. 618, inciso II, CPC/15, que lhe permite administrar os bens 

do espólio:

Art. 618.  Incumbe ao inventariante:

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma 

diligência que teria se seus fossem; (g.n.)

1 Inventários e Partilhas, 21ª ed., São Paulo, Leud, 2008, p. 510.
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Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença recorrida.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES

Relatora
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