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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

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2013977-46.2014.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Alessandra Ferreira Aragão
AGRAVADO: Espólio de Fagner Jean Chianca da Silva, 
representado por sua inventariante
ADVOGADA: Eliana Cristina Caldas Alves

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  INVENTÁRIO.
FAZENDA PÚBLICA QUE BUSCA INSTAR A INVENTARIANTE A
COMPARECER A ÓRGÃO FAZENDÁRIO, A FIM DE PROCEDER-SE
À AVALIAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. AVALIAÇÃO QUE É
JUDICIAL,  E  NÃO  ADMINISTRATIVA.  ESTIMAÇÃO
PATRIMONIAL  QUE PODE SER REALIZADA POR OFICIAL  DE
JUSTIÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

1. Na ação de inventário, a avaliação dos bens é judicial, e não
administrativa,  nos  termos  do  art.  1.003  do  CPC,  donde  se
extrai  absurda e completamente descabida a pretensão de o
Estado  querer  instar  a  inventariante  a  dirigir-se  a  órgão
fazendário, a fim de ser realizada a estimação patrimonial.

2. Não há nulidade pelo fato de a avaliação dos bens ter sido
realizada por oficial de justiça, cujo laudo goza de presunção de
veracidade,  que  só  pode  ser  afastada  por  prova  cabal  e
robusta.
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3. Recurso ao qual se nega seguimento com arrimo no art. 557
do CPC.

Vistos, etc.

ESTADO DA PARAÍBA interpõe agravo de instrumento contra
decisão  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de  Sucessões  da  Capital/PB
(Processo  nº  0106572-80.2012.815.2001),  que  indeferiu  o  pedido  que
visava instar a inventariante a se dirigir ao órgão fazendário, "para que
fosse feita a correta avaliação do bem" (f. 05).

O Juízo consignou que não conhecia "da petição de fl. 124/126,
por  entender  que o oficial  de  justiça  detém capacidade bastante  para
realizar a avaliação, ainda mais se amparado no art. 1003 do CPC e se
ausente documento bastante com o condão de refutar o auto de fl. 02" (f.
05).

É o relatório.

DECIDO.

O desiderato estatal é um chiste.

Na ação de inventário, a avaliação dos bens é judicial, e não
administrativa, nos termos do art. 1.003 do CPC, donde se extrai absurda
e  completamente  descabida  a  pretensão  de  o  Estado  querer  instar  a
inventariante  a  dirigir-se  a  órgão  fazendário,  a  fim  de  ser  realizada  a
estimação patrimonial.

Nesse sentido, eis precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ITCMD. TERMO A
QUO  DECADENCIAL  PARA  LANÇAMENTO  DO  TRIBUTO.
HOMOLOGAÇÃO  DO  CÁLCULO.  […]  2.  No  caso,  tratando-se  de
inventário,  compete ao juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
proceder ao cálculo do imposto de transmissão causa mortis,
conforme  dispõem  os  arts.  1.012  e  1.013  do  CPC.  […]  Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1257451/SP, Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 06/09/2011,
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DJe 13/09/2011).

Ademais, há que se consignar que não há nulidade pelo fato de
a avaliação dos bens ter sido realizada por oficial de justiça, como tem se
pronunciado a jurisprudência:

DESCONSTITUIÇÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL  DE
JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. O bem imóvel penhorado
às fls.  231, restou avaliado pelo Oficial  de Justiça,  cujos atos são
revestidos de fé pública e dotados de presunção de legitimidade.  O
Oficial  de Justiça está habilitado para exercer a função de
avaliador,  em face do disposto  no art.  721,  da  CLT. Sendo
assim, a desconstituição do ato por ele praticado exige prova robusta
e incontestável, o que não ocorreu in casu. Agravo desprovido. (TRT
da  1ª  Região  -  AP:  00003068120115010049/RJ,  Relator:  Roberto
Norris,  Quinta  Turma,  Julgamento:  19/11/2013,  Publicação:
11/12/2013).

AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL  REALIZADA  POR  OFICIAL  DE  JUSTIÇA
AVALIADOR. Hipótese em que a avaliação realizada pelo oficial
de justiça avaliador, que, na forma do art. 721 da CLT, está
habilitado  e  capacitado  para  o  ato,  além  de  gozar  de
confiança do juízo e de fé pública, só pode ser impugnada
nos estritos termos do disposto no art. 683 do CPC, que não
se configurou no presente caso. Agravo de petição da executada
não provido. (TRT da 4ª Região - AP: 0075000-06.2009.5.04.0373,
Relatora: LUCIA EHRENBRINK, Julgamento: 03/06/2014).

AGRAVO  LEGAL.  IMPUGNAÇÃO  À  AVALIAÇÃO  REALIZADA  POR
OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Esta  Turma  tem
entendido  que  apenas  se  o  oficial  de  justiça  não  possuir
conhecimentos  técnicos  para  proceder  à  avaliação  deve  o
juiz nomear perito para a função, o que não é o caso. 2. Na
hipótese,  não  existem  elementos  bastantes  a  inquinar  o  laudo
elaborado por oficial de justiça, não merecendo reparos a decisão ora
agravada.  3.  Agravo  legal  improvido.  (TRF  da  4ª  Região  -
AG:0013863-54.2012.404.0000,  Relator:  JOEL  ILAN  PACIORNIK,
Julgamento: 13/03/2013, Primeira Turma, Publicação: 20/03/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AVALIAÇÃO DE
IMÓVEL CONSTRITO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO
DE FÉ PÚBLICA. 1.  O Oficial de Justiça, no exercício de suas
atribuições, goza de fé pública e suas certidões presumem-se
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verdadeiras,  só  podendo ser  repelidas  por  prova cabal  em
sentido contrário, não se mostrando suficiente a juntada de
avaliações  particulares  buscadas  pela  própria  parte
executada. 2. A apresentação de declarações firmadas por corretor
de  imóveis,  atribuindo  valor  ao  bem,  mediante  mera  aferição
comparativa, sem a indicação de critérios objetivos de avaliação, não
afasta a higidez da aferição realizada pelo Oficial de Justiça, a partir
de  dados  técnicos  e  de  mercado,  e  da  constatação  física  das
condições do imóvel. 3. A impugnação deveria ter sido acompanhada
de  prova  cabal  de  que  o  valor  apurado  não  é  o  praticado  pelo
comércio, visto que a simples alegação de subavaliação, dissociada
de  quaisquer  outros  elementos,  não  tem  o  condão  de  afastar  a
presunção de legitimidade do ato estatal. (TRF da 4ª Região - AG:
5007696-96.2013.404.0000,  Relator:  LUÍS  ALBERTO  D'AZEVEDO
AURVALLE,  Julgamento:  01/10/2013,  QUARTA TURMA,  Publicação:
03/10/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  POSSE (BENS IMÓVEIS).  EXECUÇÃO.
AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL  DEVIDAMENTE  REALIZADA  PELO
OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  DESNECESSIDADE  DE  NOVA
AVALIAÇÃO CONSIDERANDO QUE NÃO SE ENQUADRA O CASO EM
ANÁLISE NO DISPOSTO PELO ART. 863 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento nº
70049105349,  Décima  Sétima  Câmara  Cível,  Relator:  Luiz  Renato
Alves da Silva, Julgado em 08/05/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO  POR  UTILIDADE  PÚBLICA.  AVALIAÇÃO
REALIZADA  POR  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE.
COMPLEMENTAÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  NECESSIDADE.
PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. A Constituição da República de
1988,  em seu artigo  5º,  inciso  XXIV,  ao  tratar  da desapropriação
dispôs  expressamente  a  indenização  prévia  como  pressuposto
essencial  para  o  ingresso  do  Poder  Público  na  posse  do  imóvel
desapropriado.  2. O fato de a avaliação ter sido realizada por
Oficial de Justiça não implica em qualquer vício no Laudo de
Avaliação do imóvel. Na Lei de Ritos, entre as atribuições dos
Oficiais  de  Justiça,  cujos  atos  gozam  de  presunção  de
legitimidade,  encontra-se  a  de  realizar  avaliações,  ainda,
com  mais  razão,  quando  a  avaliação  não  é  complexa.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
(TJAL  -  APL:  0003571-56.2009.8.02.0058,  Relatora:  Desª  Nelma
Torres Padilha, 3ª Câmara Cível, Publicação: 09/06/2011). 
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
AVALIADOR.  PRESUNÇÃO  DE  FÉ  PÚBLICA.  ART.  683,  DO  CPC.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  AVALIAÇÃO  EQUIVOCADA.
ANUÊNCIA  DO  EXECUTADO  NA  SEGUNDA  AVALIAÇÃO.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  A  avaliação  realizada  por  Oficial  de  Justiça
Avaliador goza da presunção de encontrar-se acorde com o
efetivo  valor  do  bem.  Afinal,  a  fé  pública  acompanha  tal
servidor,  que,  figurando  como  auxiliar  do  juízo,  não  se
macula pela mera insurgência da parte em relação ao valor
aferido na avaliação.  2. Conforme preceitua o art. 683, do CPC,
somente prova robusta está apta a infirmar a avaliação, o que, no
caso, a agravante não logrou comprovar. 3. Ademais, o executado
não  se  manifestou  contrário,  quando  devidamente  intimado  da
segunda avaliação, a qual se mostrou quase idêntica à primeira. 4.
Agravo  de  instrumento  improvido.  (TRF  da  4ª  Região  -  AG:
2007.04.00.030051-8,  Relator:  OTÁVIO  ROBERTO  PAMPLONA,
Julgamento:  20/11/2007,  SEGUNDA  TURMA,  Publicação:
05/12/2007).

À  luz  do  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo  de
instrumento, por considerá-lo manifestamente improcedente, o que faço
com base no art. 557 do Código de Processo Civil.

Por  fim,  cabe  advertir  que,  estando  a  presente  decisão
fundamentada  em  pacífico  entendimento  jurisprudencial,  a  eventual
oposição de embargos de declaração ou agravo interno poderá ensejar
aplicação de multa processual.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                          Relatora
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