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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
VENDA DE BEM PARA O PAGAMENTO DE ITCD.
POSSIBILIDADE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO,
IRRESIGNAÇÃO.  AVALIAÇÃO  JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  FÁTICOS  E
CONCRETOS  A  INFIRMAR  O  LAUDO  DE
AVALIAÇÃO  DO  JUÍZO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO.

 Na espécie, não acarreta a nulidade do feito,
o fato de não ter sido levado à Fazenda Pública o
bem do espólio para uma avaliação fiscal, na medida
em que na ação de inventário, a avaliação dos bens
é judicial, e não administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o  Recurso  Apelatório,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 97.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém,

que julgou procedente o pedido nos autos de Alvará Judicial interposto por

Severina Maia Pedrosa e outros.
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Em suas razões recursais, alega o Apelante, em síntese, que a

Decisão proferida deve ser reformada, pois a dispensa de avaliação do bem descrito

na exordial pela Fazenda Pública Estadual, para o lançamento do ITCM, desobedece

a legislação Estadual de nº 5.123/89 que rege a matéria.

Contrarrazões ofertadas às fls.43/53.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria não ofertou parecer de

mérito (fls.69/70).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  os  Promoventes

requereram a expedição de Alvará Judicial para a venda de 2,5 hectares do

bem imóvel pertencente ao espólio, com intuito de arcar com o pagamento do

ITCD.

Instruído o feito, após a realização do auto de avaliação por

oficial de justiça à fls. 24/24v, a Fazenda Pública manifestou-se alegando que a

avaliação  do  bem  deveria  ter  sido  realizada  pela  autoridade  administrativa

fazendária, conforme estabelece o art. 8º da Lei Estadual nº 5123/1989.

O juízo  a quo julgou procedente  a Demanda,  autorizando a

alienação de 2,5 (dois e meio) hectares do bem descrito na inicial. 

É dessa Decisão que se insurge o Apelante.

De pronto, no tocante à necessidade da avaliação do imóvel pelo

órgão  fazendário  em contrapartida  daquela  realizada  judicialmente  por  oficial  de

justiça, deve-se ter em conta que a aplicabilidade do art.  8º  da Lei  Estadual nº

5123/1989 se dá na esfera administrativa,  não se confundindo nem obstando a

atividade jurisdicional desenvolvida no processo de Inventário. 
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Deste modo, considerando que no âmbito judicial, deve o magistrado

se ater aos ditames da legislação processual civil, que prevê a avaliação dos bens do

espólio pelo avaliador judicial ou perito nomeado – art. 1.003 do CPC731 –, deve ser

mantida a sentença recorrida.

Ainda, urge ressaltar que quando da interposição da petição de fls.

31/32, o Apelante requereu, tão somente, a realização de uma nova avaliação pela

autoridade administrativa, sem apontar erro ou dolo do  perito, ou que o cálculo do

contador judicial está em dissonância com o valor do bem, em desatenção ao disposto

no art. 1.010 do CPC/73.

Assim sendo, inviável repetir-se a avaliação realizada por oficial de

justiça ou a realização de outra pelo órgão fazendário.

Nesse sentido, eis precedente desta corte:

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.
3. Recurso ao qual se nega seguimento com arrimo no
art.  557  do  CPC.  (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  20139774620148150000,  -  Não  possui  –,
Relator  DESA  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  D
FERREIRA, j. em 12-12-2014).

Por tais razões, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL,

mantendo a Sentença recorrida.

1 Art. 1.003. Findo o prazo do art. 1.000, sem impugnação ou decidida a que houver sido oposta, o juiz
nomeará um perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. 
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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Ademais e não menos importante, o magistrado não está obrigado

ao  deferimento  da  realização  de  nova  avaliação  pelo  órgão  fazendário  quando

porquanto a parte interessada não logrou êxito em demonstrar elucidativamente que o

cálculo do contador judicial está em dissonância com o valor do bem. 

No  caso,  considerando  que  o  Apelante  peticionou  à  fls.  31/32,

requerendo,  tão  somente,  a  realização  de  uma  nova  avaliação  pela  autoridade

administrativa, sem apontar erro ou dolo do perito, ou que o bem apresenta defeito

que lhes diminui  o  valor,  entendo que inviável  repetir-se  a  avaliação  ou  ser

realizada outra pelo órgão fazendário.
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AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE
JUSTIÇA.  FÉ  DE  OFÍCIO.  OBRIGATORIEDADE.
FAZENDA  PÚBLICA  QUE  INSISTE  NO
COMPARECIMENTO DA INVENTARIANTE AO ÓRGÃO
FAZENDÁRIO,  A  FIM  DE  PROCEDER  ESTIMAÇÃO
PATRIMONIAL.  DESNECESSIDADE.  MANUTENÇÃO
DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO.  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 Na ação de inventário, a avaliação dos bens é
judicial, e não administrativa, nos termos do art. 1.003 do
CPC, donde se extrai descabida a pretensão do Estado
querer  insistir  com  a  inventariante  dirigir-se  a  órgão
fazendário,  a  fim  de  ser  realizada  a  estimação
patrimonial. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20142026620148150000,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j.
em 04-08-2015) 

Assim, considerando que a Fazenda Pública não manifestou acerca

do valor obtido na perícia realizada pelo oficial de justiça à fl.24v, requerendo tão

somente a realização de avaliação por órgão fazendário, é medida que se impõe a

manutenção da sentença  ante 

 é razoável concluir que concordou com os valores atribuídos

ao bens naquela ocasião da realização do auto de avaliação pelo oficial  de

justiça.

Se isso não bastasse, extrai-se do art. 1.010 do CPC que prevê

a possibilidade de se repetir a avaliação apenas quando viciada por erro ou

dolo do perito, ou quando se verificar, posteriormente à avaliação, que os bens

apresentam defeito que lhes diminui o valor.

Em  não  se  verificando  quaisquer  destas  hipóteses,  inviável

repetir-se a avaliação pelo órgão fazendário.

Nesse sentido, eis precedente do STJ:
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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, DJe 13/09/2011).

Destarte, não há nulidade pelo fato de a avaliação dos bens ter sido

realizada por Oficial de Justiça, como se tem pronunciado a jurisprudência.

"TRIBUTÁRIO  -  AVALIAÇÃO  E  CÁLCULO  DO  ITCMD  -

INVENTÁRIO  -  AVALIAÇÃO  JUDICIAL  NOS  TERMOS  DO  ARTIGO  1.003 E

SEGUINTES, DO  C.P.C. - DISCORDÂNCIA DO VALOR APRESENTADO COM

BASE NO ART. 13, DA LEI ESTADUAL N.º 8.927/88 - PROVIDÊNCIA PERTINENTE

APENAS  À  VIA  ADMINISTRATIVA  -  PREVALÊNCIA  DO  LAUDO  JUDICIAL  -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJPR, Agr. de Inst. nº 183.607-7, 3ª

CC, Rel. Des. Munir Karam, publ. Em 04.08.06)

 

Por tais razões, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL,

mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.
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Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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