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N.º 8.553 - Juiz de Direito - Santa Rita do Passa Quatro - "Publique-se a decisão em apreço que 
estabeleceu critério exata a respeito dos emolumentos de avaliador. Será oportunamente tomada 
em consideração para provimento de ordem geral. São Paulo, 24 de julho de 1952. - (a) Márcio 
Munhós".  

Decisão a que se refere o despacho supra: - "No presente inventário, os três imóveis que formam o 
patrimônio, do espólio foram num único laudo avaliados, respectivamente, em Cr$ 180.000,00, Cr$ 
291.200,00, e Cr$ 9.000,00 somando todos eles a importância de Cr$ 48.200,00.  

Ao ser feita a conta de custas, entendeu o senhor avaliador que fazia jus, nos termos da Lei n. 632 
de 1.0/2/50, aos emolumentos correspondentes a três avaliações distintas e cotou à margem de 
laudo a importância de Cr$ 2.145,00, exclusiva diligência. Sendo apenas um laudo, entendi que uma 
era a avaliação pouco importando que fossem diversos os imóveis estimados. Por esta razão, 
determinei que as custas fossem calculadas tendo-se por base a soma dos valores imobiliários do 
espano. Nestas condições, foram reduzidas para Cr$ 1.200,00 as custas atribuídas ao Sr. Avaliador. 
Inconformando, o serventuário pediu reconsideração do despacho, alinhando duas ordens de 
argumentos:  

1.º) - Em outras Comarcas, em casos idênticos, tem-se .admitido que as custas sejam calculadas 
tomando-se por base o valor de cada imóvel, parceladamente;  

2.º) - A Lei n.o 632 de 1.º - 2 50 não repetiu a observação contida no Regimento de Custas de 1927, 
sessão III, tabela J, n. II e portanto, para a determinação da taxa, não se deve mais reunir o valor dos 
bens.  

Mantenho o despacho. O modo pelo qual os Srs. Avaliadores, em outras Comarcas, vêm contando 
suas custas não me pertine e, por me parecer desacertados não posso permitir sua aplicação em 
Santa Rita. Confesso que seria preferível, para afastar qualquer dúvida, que a Lei n. 632 tivesse 
repetido a observação contido no Regimento de 1927. Mas, pela circunstância de haver silenciado, 
não se deduz necessariamente que tivesse abolido o critério da reunião de todos os valores dos 
bens para a determinação da taxa. Inicialmente é de se observar, ter a Lei n. 632 em seu artigo 4.", 
revogado apenas as disposições em contrário, sendo intuitivo que a legislação anterior, desde que 
não colida com a nova continua em vigor. E não se pode dizer que qualquer dos dispositivos da lei 
nova tenha derrogado o critério estabelecido no Regimento de 1927, segundo o qual para a 
determinação da taxa, soma-se o valor de todos os bens estimados no mesmo laudo. Ademais, é de 
se presumir que a lei tenha silenciado, por ser desnecessária a observação, já que ficou 
expressamente estipulado que o máximo a ser atribuído pela avaliação não deve exceder de Cr$ 
1.200,00. Insisto em que a avaliação foi apenas uma, pouco importando o número dedo espólio 
foram num único laudo avaliados, respectivamente, em Cr$ 180.000,00, Cr$ 291.200,00, e Cr$ 
9.000,00 somando todos eles a importância de Cr$ 48.200,00.   

Ao ser feita a conta de custas, entendeu o senhor avaliador que fazia jus, nos termos da Lei n. 632 
de 1.0/2/50, aos emolumentos correspondentes a três avaliações distintas e cotou à margem de 
laudo a importância de Cr$ 2.145,00, exclusiva diligência. Sendo apenas um laudo, entendi que uma 
era a avaliação pouco importando que fossem diversos os imóveis estimados. Por esta razão, 
determinei que as custas fossem calculadas tendo-se por base a soma dos valores imobiliários do 
espano. Nestas condições, foram reduzidas para Cr$ 1.200,00 as custas atribuídas ao Sr. Avaliador. 
Inconformando, o serventuário pediu reconsideração do despacho, alinhando duas ordens de 
argumentos:  



1.º) - Em outras Comarcas, em casos idênticos, tem-se .admitido que as custas sejam calculadas 
tomando-se por base o valor de cada imóvel, parceladamente;  

2.º) - A Lei n.o 632 de 1.º - 2 50 não repetiu a observação contida no Regimento de Custas de 1927, 
sessão III, tabela J, n. II e portanto, para a determinação da taxa, não se deve mais reunir o valor dos 
bens.  

Mantenho o despacho. O modo pelo qual os Srs. Avaliadores, em outras Comarcas, vêm contando 
suas custas não me pertine e, por me parecer desacertados não posso permitir sua aplicação em 
Santa Rita. Confesso que seria preferível, para afastar qualquer dúvida, que a Lei n. 632 tivesse 
repetido a observação contido no Regimento de 1927. Mas, pela circunstância de haver silenciado, 
não se deduz necessariamente que tivesse abolido o critério da reunião de todos os valores dos 
bens para a determinação da taxa. Inicialmente é de se observar, ter a Lei n. 632 em seu artigo 4.", 
revogado apenas as disposições em contrário, sendo intuitivo que a legislação anterior, desde que 
não colida com a nova contida em vigor. E não se pode dizer que qualquer dos dispositivos da lei 
nova tenha derrogado o critério estabelecido no Regimento de 1927, segundo o qual para a 
determinação da taxa, soma-se o valor de todos os bens estimados no mesmo laudo. Ademais, é de 
se presumir que a lei tenha silenciado, por ser desnecessária a observação, já que ficou 
expressamente estipulado que o máximo a ser atribuído pela avaliação não deve exceder de Cr$ 
1.200,00. Insisto em que a avaliação foi apenas uma, pouco importando o número de imóveis 
avaliados. A se adotar critério diverso, chegaríamos a conseqüências absurdas que, Dão é crível 
tenha o legislador querido consagrar. Assim por exemplo: estimando imóvel agrícola com todas as 
benfeitorias e pertencentes em dez milhões de cruzeiros, fariam avaliar jus a Cr$ 1.200,00 de custas. 
Mas, se a avaliação tivesse por objeto quatro prédios iguais no valor unitário de duzentos e 
cinqüenta mil cruzeiros, poderia cobrar de emolumentos Cr$ 4.800,44 ... E' de boa hermenêutica 
evitar interpretações que conduzem ao absurdo. Como se traja de assunto de interesse geral, 
atendendo pedindo do Sr. Avaliador, determino que se remeta cópia do presente despacho ao 
Exmo. Sr. Corregedor Geral do Estado, para que S. Ex.a., caso entenda de utilidade, manifeste a 
exata compreensão que se deve dar ao assunto.  

Santa Rita do Passa Quatro, 22 de abril de 1952. - (a) Marcos Nogueira Garcez, Juiz de Direito.  

D. J. 29/7/52.  


