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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2018186-47.2017.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante LUIZA 
CAMURRI BETTINE (INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI 
(Presidente sem voto), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E JOSÉ ROBERTO 
FURQUIM CABELLA.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Paulo Alcides
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 30335

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2018186-47.2017.8.26.0000

AGRAVANTE(S): LUIZA CAMURRI BETTINE

AGRAVADO(S): O JUÍZO

COMARCA DE ITÁPOLIS

MM. JUIZ (A) DE DIREITO: LIZIANNE MARQUES CURTO

INVENTÁRIO. RENÚNCIA À MEAÇÃO E INSTITUIÇÃO 
DE USUFRUTO EM FAVOR DA VIÚVA POR MEIO DE 
TERMO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. 
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de agravo de 

instrumento interposto contra a r. decisão, proferida nos autos do 

arrolamento dos bens deixados por AUGUSTO BETTINE, que 

indeferiu o pedido formulado pela agravante nos seguintes termos: 

“Vê-se dos termos da partilha que é pretendida pela viúva a 

doação de sua meação relativa a bem imóvel. Assim, trata-se de 

negócio jurídico que deve ser formalizado por meio de escritura 

pública. Prazo: 30 dias. Nada sendo requerido neste prazo, ao 

arquivo” (fl. 10) 

Sustenta a inventariante que a renúncia à 

meação por termo nos autos é possível, sobretudo ante a 

aquiescência da Fazenda Pública Estadual e dos demais herdeiros. 

Aguarda o provimento do recurso.

É o relatório.
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Limita-se a controvérsia em saber se a 

renúncia à meação por parte da viúva poderia ser efetivada por 

meio de termo nos próprios autos do inventário ou necessitaria de 

obedecer à forma prescrita em lei, qual seja, a escritura pública. 

Respeitado posicionamento contrário, 

entendo inexistir impedimento para que a cessão seja realizada nos 

autos do arrolamento.

Deveras, “há que se ter em conta que o 

processo é público e o termo de renúncia, tomado nos autos, 

atende à solenidade de transmissão de bens. Ademais, não 

implicando em desobrigação tributária e havendo concordância 

entre todos os envolvidos, inventariante, herdeiros e renunciante, 

não há porque exigir a formalidade da escritura pública, que traduz 

o mesmo ato, apenas com a diferença de ser realizada e 

formalizada perante o tabelião” 1. 

Nesse sentido, inclusive, já decidi:

“INVENTÁRIO. Renúncia da meação por 

parte da viúva em prol do monte em troca da instituição de 

usufruto vitalício pelos herdeiros. Transação que não incide o 

ITCMD. Precedentes. RECURSO PROVIDO”. (TJSP, Agravo de 

Instrumento nº 2072203-72.2013.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito 

Privado, minha relatoria, j. 18/02/2014, V.U.)

“ARROLAMENTO DE BENS. Possibilidade de 

lavratura do termo de doação com reserva de usufruto de 50% do 

imóvel pertencente a viúva ao único filho do casal. Solicitação que 

ocorreu antes da homologação da partilha. Prejudicialidade 

afastada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2210337-90.2015.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, minha 

relatoria, j. 24/11/2015, V.U)

1 TJSP, Agravo de Instrumento nº 2053739-29.2015.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. 

Rui Cascaldi, j. 28/04/2015, V.U.
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Cabível, portanto, a reforma da decisão 

impugnada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, 

nos termos acima explicitados. 

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

      Relator
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