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Resumo: O presente artigo visa expor o conflito entre normas 

que coincidentemente tratam de um mesmo assunto, porém o re-

gulamentam de forma distinta, e utilizando critérios de solução 

de conflitos entre normas, determinar qual delas deve prevale-

cer. Trata-se do artigo 192 do Código Tributário Nacional, frente 

ao artigo 659 e seu § 2° do Código de Processo Civil. Analisando 

os textos legais, evidencia-se que existe discordância entre o que 

dispõem Código Tributário Nacional e Código de Processo Ci-

vil.  O conflito entre normas jurídicas válidas é o que a doutrina 

denomina antinomia, a ocorrência de tal fato causa insegurança 

jurídica, sendo indispensável que, se utilizando de critérios de 

solução de conflito entre normas, os operadores do direito deter-

minem qual delas deve prevalecer e ser efetivamente aplicada. 

Analisando o conflito entre normas aqui exposto, entende-se que 

pelo critério da especialidade, o Código Tributário Nacional 

deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil. 
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THE SHARING SENTENCE IN THE SUMMARY START-

ING PROCESSES: ANALYSIS OF THE ANTINOMY BE-

TWEEN THE NATIONAL TAX CODE AND THE NEW 

CIVIL PROCESS CODE 

 

Abstract: This article aims at exposing the conflict between rules 

that coincide on the same subject, but regulate it in a different 

way, and using conflict resolution criteria between standards, 

determine which one should prevail. This is Article 192 of the 

National Tax Code, before article 659 and its § 2° of the Code 

of Civil Procedure. Analyzing the legal texts, it is evident that 

there is disagreement between what the National Tax Code and 

the Code of Civil Procedure have. The conflict between valid 

legal norms is what doctrine calls antinomy, the occurrence of 

such fact causes legal uncertainty, and it is indispensable that, if 

using conflict resolution criteria between standards, the opera-

tors of the law determine which of them should prevail and be 

effectively applied. Analyzing the conflict between the norms 

here exposed, it is understood that by the criterion of the spe-

cialty, the National Tax Code should prevail over the Code of 

Civil Procedure. 

 

Keywords: Winding. ITCMD. Antinomy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

correndo a morte de um indivíduo dá-se início à 

transmissão sucessória dos bens e direitos por ele 

deixados para seus herdeiros. Dando-se a suces-

são, os bens de um de cujus precisam ser relacio-

nados, descritos, avaliados e divididos entre aque-

les que têm direito, o procedimento onde estes atos devem ser 

praticados é o inventário, que pode ser processado na forma 

O 
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tradicional, na forma de arrolamento comum ou sumário, ou 

ainda, extrajudicialmente através de escritura pública.  

A morte além de ensejar a sucessão dos bens deixados 

pelo falecido também configura a ocorrência do fato gerador do 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 

bens ou direitos – ITCMD, tornando um indivíduo, além de her-

deiro, sujeito passivo de uma obrigação tributária. Existe uma 

divergência normativa sobre o recolhimento de tal tributo ser re-

quisito necessário para que possa ser proferida sentença de par-

tilha. O Código Tributário Nacional determina ser pré-requisito 

e o Código de Processo Civil vigente esclarece que sendo caso 

de processo de arrolamento sumário, a sentença de partilha será 

proferida e somente após o trânsito em julgado intimar-se-á o 

fisco para lançamento administrativo do imposto. Ante evidente 

conflito entre normas, deve-se encontrar a solução adequada 

através da determinação de qual delas deve prevalecer sobre a 

outra e ser aplicada ao caso concreto. O conflito entre normas 

válidas dentro de um ordenamento jurídico é chamado pela dou-

trina de antinomia, ante esse tipo de divergência alguns critérios 

podem ser utilizados pra que se alcance a solução adequada, 

sendo tais critérios o da hierarquia, o da especialidade e o cro-

nológico.  

No desenvolvimento do presente artigo será utilizado o 

método dedutivo para análise da doutrina, legislação e jurispru-

dência sobre a temática indicada. 

 

1. O PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO 

 

Ocorrendo a morte de um indivíduo, termina a persona-

lidade civil do mesmo e dá-se início à transmissão sucessória 

dos bens e direitos por ele deixados para seus herdeiros testa-

mentários e/ou legais, essa transmissão opera-se no exato mo-

mento do falecimento. Porém, havendo a sucessão, os bens que 

serão transmitidos precisam ser devidamente relacionados, 
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descritos, avaliados e divididos entre aqueles que têm direito, 

enquanto isso não ocorre, o patrimônio do de cujus, compõe uma 

massa indivisa chamada de espólio. O inventário é o procedi-

mento indicado para apurar o acervo de bens, direitos e obriga-

ções que compõem o espólio, identificar os herdeiros e a parte 

da massa que cabe a cada um deles. 

Ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves: 
O inventário é processo de conhecimento, de jurisdição con-

tenciosa e procedimento especial, destinado a catalogar o pa-
trimônio deixado por alguém que morreu, indicando ainda 

quem são seus herdeiros ou sucessores. Será apurado o quinhão 

que caberá a cada sucessor, quando for realizada a partilha, e o 

que deve ser atribuído a eventuais credores e cessionários. 

(GONÇALVES, 2016, p. 609)  

O Código de Processo Civil vigente dedica seu capítulo 

VI para tratar do procedimento especial do inventário e da par-

tilha, assim os artigos de 610 a 673, dispõem sobre o tema. 

À vista do Código Processual Civil, pode-se notar que 

além do processo de inventário tradicional, outras espécies de 

procedimento podem ser utilizadas para se alcançar a partilha 

dos bens deixados por um falecido, sendo o procedimento de ar-

rolamento comum e o procedimento de arrolamento sumário, 

além da possibilidade de o inventário ser processado extrajudi-

cialmente através de escritura pública.  

O Arrolamento é procedimento mais simplificado, po-

rém com o mesmo objetivo do inventário, qual seja, a expedição 

de um formal de partilha. O arrolamento comum, conforme o 

artigo 664 do Código de Processo Civil, está previsto para as 

hipóteses em que os bens do espólio somarem valor até o limite 

de 1000 salários mínimos, não é necessário acordo entre os inte-

ressados, nem é preciso que sejam todos capazes. O arrolamento 

sumário é forma ainda mais simplificada, mas pressupõe que os 

interessados sejam todos capazes e concordem com a partilha 

dos bens, independentemente do valor destes, tal procedimento 

está previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil.  
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Além das formas judiciais para se obter o formal de par-

tilha, o inventário também poderá processar-se extrajudicial-

mente através de escritura pública, desde que todos os interessa-

dos estejam de acordo, não existam incapazes envolvidos e nem 

testamento anteriormente constituído, tal possibilidade está pre-

vista no § 1º do artigo 610 do Código de Processo Civil.    

 

2. O IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MOR-

TIS E DOAÇÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira no título VI do capítulo 

I, trata do chamado Sistema Tributário Nacional. O inciso I do 

artigo 145 esclarece que a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios poderão instituir dentre outros tributos, os im-

postos, a definição de imposto é encontrada no artigo 16 do Có-

digo Tributário Nacional que dita que imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.    

Tem-se também, como previsão constitucional, especifi-

camente no artigo 155, que os Estados e o Distrito Federal têm 

competência legislativa plena para instituir três espécies de im-

postos, dentre os quais, temos o imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCMD. 

O mesmo artigo 155 em seu § 1º, sobre o ITCMD, determina 

que relativamente a bens imóveis e seus respectivos direitos, 

compete ao Distrito Federal ou ao Estado da situação do bem, e 

relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Dis-

trito Federal ou ao Estado onde se processar o inventário ou ar-

rolamento, ou tiver domicílio o doador, determina ainda, que 

terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.  

O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCMD, é um imposto direto e real, 

pois não repercute a terceiros, sendo a carga tributária suportada 

pelo contribuinte de direito e incidente sobre determinado bem 
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ou direito, sendo assim, um imposto sobre patrimônio ou renda, 

tratando-se de tributo de natureza eminentemente arrecadatória 

(fiscal). 

O Código Tributário Nacional, datado de 25 de outubro 

de 1966, em seus artigos de 35 a 42, trata de um único imposto 

de transmissão, de competência estadual, que incide exclusiva-

mente sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 

relativos. Porém, com o advento da Constituição Federal de 

1988 instituiu-se duas espécies de impostos sobre transmissão, 

o ITCMD e o Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição – ITBI, este de 

competência municipal. 

O fato gerador de uma obrigação tributária é a concreti-

zação da hipótese de incidência de um tributo, prevista na norma 

jurídica. Analisando o que dispõem tanto o Código Tributário 

Nacional, quanto a Constituição Federal, pode-se afirmar que, 

sendo caso de transmissão causa mortis, o fato gerador do 

ITCMD dá-se no exato momento da morte, quando ocorre a 

abertura da sucessão e transmite-se, desde logo, a herança aos 

herdeiros legítimos e/ou testamentários. Dita o parágrafo único 

do artigo 35 do Código Tributário Nacional, que nas transmis-

sões causa mortis ocorrem tantos fatos geradores distintos quan-

tos sejam os herdeiros ou legatários.   

Quando a transmissão ocorre através de uma doação, o 

momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

se diferencia quanto aos bens móveis e imóveis. Tratando-se de 

bens móveis o fato gerador ocorre no momento da tradição, po-

rém sendo o bem imóvel, o fato gerador se dá na transmissão da 

propriedade que ocorre com o registro do título traslativo no Re-

gistro de Imóveis, porém ensina Ricardo Alexandre que: 
A maioria das legislações estaduais tem obrigado ao recolhi-

mento do imposto antes do registro no cartório, incumbindo 

aos tabeliães e serventuários a exigirem no momento do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
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registro a comprovação do pagamento do referido imposto. 

(ALEXANDRE, 2016, p. 552) 

Quanto ao sujeito passivo do ITCMD, ou seja, o contri-

buinte responsável pelo pagamento do tributo, o Código Tribu-

tário Nacional, em seu artigo 42 expõe que o contribuinte do im-

posto será qualquer das partes na operação tributária, como dis-

puser a lei, assim entende-se que se delega ao legislador estadual 

a definição legal do sujeito passivo, desde que este seja uma das 

partes na operação. Sobre a base de cálculo do ITCMD, o Có-

digo Tributário Nacional dispõe no artigo 38 que será o valor 

venal dos bens ou direitos transmitidos. 

 

3. O CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL E A SEN-

TENÇA DE PARTILHA  

 

O Código Tributário Nacional foi instituído pela lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966, na vigência da Constituição 

Federal de 1946, após a Emenda Constitucional nº 18, de 1º de 

dezembro de 1965, que instituiu o Sistema Tributário Nacional. 

Foi instituído através de lei ordinária, pois a Constituição Fede-

ral vigente não exigia que tal tema fosse abordado através de lei 

complementar, como foi exigido pela Constituição Federal de 

1967 e pela de 1988.   

O capítulo I do título VI da Constituição Federal trata 

especificamente do Sistema Tributário Nacional, o artigo 146, 

inciso III, alínea b, determina que cabe à lei complementar esta-

belecer normas gerais em matéria de legislação tributária, espe-

cialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e de-

cadência tributários. A ementa da lei nº 5.172/1966, Código Tri-

butário Nacional, esclarece que tal norma dispõe sobre o Sistema 

Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, Estados e Municípios. Assim, pode-se dizer 

que tal lei é a norma que cumpre a função da lei complementar 

exigida pelo artigo 146 da Constituição Federal. 
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A Constituição Federal de 1967 já exigia que a matéria 

tributária, se tratando de normas gerais, conflitos de competên-

cia e limitações ao poder tributante, fosse regulada por lei com-

plementar, no mesmo sentido a Constituição Federal de 1988 

determina que cabe à lei complementar estabelecer normas ge-

rais em matéria de legislação tributária. 

A aplicabilidade contemporânea do Código Tributário 

Nacional, sob a égide da Constituição Federal de 1988, vigente 

atualmente, decorre do fenômeno, teoria ou princípio da recep-

ção. Esclarece o § 5º do artigo 34 do Ato das Disposições Cons-

titucionais Transitórias, que é assegurada a aplicação da legisla-

ção tributária anterior, no que não seja com a atual Constituição 

incompatível. Assim, pelo princípio da recepção, as normas ju-

rídicas anteriormente vigentes a um ordenamento constitucional, 

que não entrem em conflito com este, são absorvidas pelo novo 

sistema jurídico, permanecendo em vigor. O Código Tributário 

Nacional, norma que já versava sobre os assuntos descritos no 

artigo 146, inciso III da Constituição Federal, reservados à lei 

complementar, embora fosse lei ordinária, passou a ter eficácia 

de lei complementar por força do princípio da recepção. 

O Código Tributário Nacional trata em sua seção III so-

bre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direi-

tos a eles Relativos, assim dispõe o artigo 35: 
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a trans-
missão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como 

fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domí-

nio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, 

como definidos na lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imó-

veis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos 

incisos I e II. 

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tan-

tos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou le-

gatários. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, o im-

posto previsto no artigo 35 foi dividido em duas espécies de im-

postos incidentes sobre transmissão de bens e direitos, o imposto 

sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos e o Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição.    

Coincidindo com a previsão da alínea b, inciso III, do 

artigo 146 da Constituição Federal, o título III do Código Tribu-

tário Nacional trata especificamente sobre credito tributário, o 

capítulo VI de tal título trata sobre as Garantias e os Privilégios 

do Crédito Tributário, dispondo o artigo 192 que nenhuma sen-

tença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida 

sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio, ou às suas rendas.  

Analisando as disposições do Código Tributário Nacio-

nal acima descritas, pode-se afirmar que a norma prevê que a 

transmissão causa mortis de bens ou direitos configura fato ge-

rador de uma obrigação tributária e ainda que a prolação de qual-

quer sentença judicial que homologue partilha ou adjudicação de 

bens deixados por um de cujus  a seus herdeiros, está condicio-

nada à prova de quitação de todos os tributos referentes aos bens 

que compõem o espólio ou às suas rendas, dentre tais tributos o 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 

bens ou direitos. 

 

4. O CODIGO DE PROCESSO CIVIL E A SENTENÇA 

DE PARTILHA  

 

O Código de Processo Civil Brasileiro atualmente vi-

gente foi instituído pela lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

entrou em vigor, em 18 de março de 2016 e suas disposições se 

aplicaram desde logo aos processos pendentes, ficando revogada 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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a lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo 

Civil anterior.  

O capítulo VI do Código de Processo Civil é dedicado a 

tratar do procedimento especial do inventário e da partilha e faz 

uso dos artigos de 610 a 673 para tratar do tema, podemos extrair 

de tais artigos que a partilha judicial pode ser alcançada através 

do procedimento de inventário ou arrolamento, este subdivido 

em comum e sumário. 

O artigo 654 do Código de Processo Civil dita que após 

pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos 

autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fa-

zenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. O que de-

termina o artigo em tela mostra consonância com o artigo 192 

do Código Tributário Nacional, que determina que nenhuma 

sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida 

sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio, ou às suas rendas. Assim, ambos os dispositivos legais 

coincidem em determinar que o imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos deve ser 

pago antes de proferidas as sentenças de partilha ou adjudicação.  

A seção IX, do capítulo VI do Código de Processo Civil, 

que trata do inventário e da partilha, dispõe sobre o procedi-

mento de arrolamento, mais simples que o inventário. O artigo 

659 trata sobre o arrolamento sumário e determina que a partilha 

amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, o § 2º de tal artigo impõe que 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

de adjudicação, intimar-se-á o fisco para lançamento adminis-

trativo do imposto de transmissão. O referido artigo 659 veio em 

substituição ao artigo 1031 do Código de Processo Civil de 

1973, tal artigo, sobre o procedimento de arrolamento, dispunha 

que a partilha amigável, celebrada entre partes capazes seria ho-

mologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Avaliando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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o que dispõe o Código de Processo Civil vigente no artigo 659 e 

seu § 2°e o que dispõe o Código de Processo Civil de 1973, re-

vogado pela norma atual, resta claro que houve uma considerá-

vel alteração no que diz respeito ao momento do recolhimento 

do imposto sobre transmissão causa mortis ou doação, já que a 

norma anterior determinava que a sentença homologatória da 

partilha amigável seria proferida somente após a prova de quita-

ção do referido tributo e a norma vigente dispensa tal compro-

vação, homologando a partilha amigável, e após, intimando o 

fisco para que este preceda a cobrança administrativa do im-

posto. 

 

5. O CONFLITO ENTRE AS NORMAS 

 

O Direito deve ser um sistema regido por um conjunto 

de normas jurídicas válidas, o ideal jurídico seria que todas estas 

normas coexistissem harmonicamente, não sendo conflitantes 

umas com as outras. Ocorre que, algumas vezes, normas válidas 

e vigentes podem se encontrar em desacordo umas com as outras 

e tratem de um mesmo assunto de forma distinta, ao conflito 

aparente entre normas jurídicas dá-se o nome de antinomia. Para 

Hans Kelsen (1999, p. 143) este fenômeno ocorre quando uma 

norma determina uma certa conduta como devida, e outra norma 

determina também como devida uma outra conduta, inconciliá-

vel com aquela. 

Ferraz Junior conceitua antinomia jurídica como: 
A oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total 

ou parcialmente), emanadas de autoridades competentes num 

mesmo âmbito normativo, que colocam o sujeito numa posição 

insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios aptos 

a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado. 

(FERRAZ JUNIOR, 2017, p. 182) 

Podemos visualizar uma evidente antinomia quando 

comparamos o que dispõem o § 2° do artigo 659 do atual Código 
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de Processo Civil frente ao artigo 192 do Código Tributário Na-

cional.  

Vejamos o texto legal do Artigo 659 e seu § 2º do Código 

de Processo Civil: 
A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. 

[...] 

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de par-

tilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou 

elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedi-

dos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangi-
dos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura inci-

dentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos 

do § 2º do art. 662. 

Por sua vez, vejamos o texto legal do artigo 192 do Có-

digo Tributário Nacional: 

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os 

tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Após a leitura das determinações legais acima descritas, 

podemos observar que resta óbvia a existência de um conflito 

quanto ao que determina o Código Tributário Nacional e o vi-

gente Código de Processo Civil quanto à necessidade ou não da 

quitação imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCMD antes da sentença que ho-

mologa a partilha nos procedimentos de arrolamento sumário. 

Aquele dispositivo legal impõe que a sentença não deverá ser 

proferida enquanto não comprovada a quitação do imposto, já o 

Código de Processo Civil aponta que a partilha amigável, cele-

brada entre partes capazes, será homologada de plano e somente 

após o trânsito em julgado da sentença homologatória e expedi-

ção dos alvarás que se intimará o fisco para que realize a co-

brança do imposto de transmissão, ou seja, a prova de quitação 

do tributo não seria requisito para que fosse proferida a sentença 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art660
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art662%C2%A72
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de partilha nos processos de arrolamento sumário, contrariando 

o que determina o Código Tributário Nacional. 

 

6. A SOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE AS NORMAS  

 

Para se alcançar a solução de conflitos entre normas o 

direito faz uso de critérios que visam estabelecer qual das nor-

mas deverá prevalecer sobre a outra e ser aplicada ao caso. Tais 

critérios de solução são o hierárquico, o de especialidade e o cro-

nológico. 

O primeiro critério que deverá ser aplicado na solução de 

conflitos entre normas é o hierárquico, que se baseia no fato de 

que uma fonte de produção jurídica pode ser superior à outra. 

Ensina Maria Helena Diniz sobre o princípio da hierarquia na 

solução do conflito entre normas: 
Quer dizer que em um conflito entre normas de diferentes ní-

veis, a de nível mais alto, qualquer que seja a ordem cronoló-
gica, terá preferência em relação à de nível mais baixo. Assim, 

p. ex., a Constituição prevalece sobre uma lei. Daí falar-se em 

inconstitucionalidade da lei ou de ilegitimidade de atos norma-

tivos diversos da lei, por a contrariarem. Portanto, a ordem hi-

erárquica entre as fontes servirá para solucionar conflitos de 

normas em diferentes escalões, embora às vezes possa haver 

incerteza para decidir qual das normas antinômicas é a supe-

rior. (DINIZ, 1998, p. 34) 

Outro critério que poderá ser aplicado para solucionar 

conflitos entre normas é o da especialidade. Neste critério con-

sidera-se a matéria que versa cada uma das normas em questão, 

determinando se elas tratam de temas gerais ou especiais, assim 

define Maria Helena Diniz: 
Uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos 

os elementos típicos de norma geral e mais algum de natureza 

subjetiva ou objetiva, denominados especializantes. A norma 

especial acresce um elemento próprio à descrição legal do tipo 

previsto na norma geral, tendo prevalência sobre esta, afas-

tando assim o bis in idem, pois o comportamento só se 
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enquadrará na norma especial, embora também esteja previsto 

na geral. (DINIZ, 1998, p. 39)  

Assim, o princípio da especialidade quando empregado 

para solucionar conflito entre normas, determina que a norma 

especial prevalece sobre a norma geral. 

Por fim, pode-se considerar o critério cronológico, nele 

leva-se em conta o momento em que as normas conflitantes en-

traram em vigência. O item fundamental para se determinar qual 

dos preceitos legais que deverá prevalecer será a data em que a 

norma passou a ter incidência no ordenamento jurídico. Assim, 

a norma mais recente deverá prevalecer sobre a norma mais an-

tiga. Ressalte-se que este critério só pode ser aplicado se as nor-

mas em conflito pertencerem à mesma escala hierárquica, não 

havendo relação de subordinação entre elas. 

 

7. A HIERARQUIA ENTRE AS NORMAS 

 

O ordenamento jurídico é um sistema normativo confi-

gurado por um conjunto de normas de um Estado, expresso pela 

legislação vigente, onde não prevalece a singularidade, contrari-

amente, é um sistema pluralista, formado por inúmeras fontes 

legais.  

O termo legislação tem significado amplo que engloba 

uma série de tipos normativos. A própria Constituição Federal 

Brasileira em seu artigo 59 prevê as espécies de instrumentos 

normativos que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. 

Tais espécies integram um mesmo ordenamento, tendo cada 

qual seu papel e importância, porém são dispostas em uma es-

trutura escalonada, onde normas inferiores ficam subordinadas a 

outra hierarquicamente superior. 

O renomado  jurista e filósofo, Hans Kelsen, foi pioneiro 

ao tratar do tema do escalonamento das normas que compõem 

um ordenamento jurídico, a hierarquização definida por ele é, 

até os dias atuais, defendida entre os doutrinadores. Kelsen 

(1999, p. 164) afirma “A aplicação do Direito é, por conseguinte, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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criação de uma norma inferior com base numa norma superior 

ou execução do ato coercitivo estatuído por uma norma”. Para 

este jurista a hierarquização das normas se baseia pela primazia 

da Constituição Federal e a subordinação das demais normas 

frente a ela.   

Compactuando da hierarquia normativa proposta por 

Hans Kelsen, assim lecionam Vicente Paulo e Ricardo Alexan-

drino:  
Dizemos que há hierarquia entre duas espécies normativas 

quando uma delas é fundamento de validade da outra. Ade-

mais, quando há hierarquia entre duas espécies de normas - es-

pécie X e espécie Y, sendo X hierarquicamente superior a Y, a 

norma X, uma vez em vigor, revoga todas as normas Y a ela 

anteriores, que sejam com ela incompatíveis, e, além disso, as 

normas Y que venham a ser editadas posteriormente à norma 

X não podem com ela conflitar, sob pena de invalidade da 
eventual norma Y superveniente conflitante. Em um ordena-

mento que adote Constituição do tipo rígida, como o nosso, as 

normas constitucionais situam-se num patamar de superiori-

dade em relação a todas as demais espécies do ordenamento 

jurídico, funcionando como fundamento de validade para estas, 

significa dizer, a rigidez dá origem ao denominado princípio 

da supremacia da Constituição. (PAULO; ALEXANDRINO, 

2015, p. 593) 

Já em relação às demais espécies normativas constantes 

no artigo 59 da Constituição Federal, quais sejam, emendas à 

Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delega-

das, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, os 

mesmos autores assim dispõem: 
As espécies normativas integrantes do nosso processo legisla-

tivo são denominadas "normas primárias", porque fundamen-

tam sua validade direta e exclusivamente na Constituição. Pre-

valece entre nós o entendimento de que todas as espécies nor-

mativas que integram o nosso processo legislativo, com exce-

ção das emendas constitucionais, situam-se no mesmo nível hi-

erárquico. (PAULO; ALEXANDRINO, 2015, p. 595) 

Analisando o entendimento dos autores, podemos então 

concluir que não havendo relação de hierarquia entre as espécies 
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normativas, com exceção das constitucionais, o que distingue 

uma da outra, são aspectos relacionados à elaboração e ao campo 

de atuação de cada uma delas, aspectos estes delineados pela 

própria Constituição Federal. Desta forma, pode-se entender que 

o legislador constituinte optou por diferenciar as espécies nor-

mativas infraconstitucionais não por um critério hierárquico, 

mas por um critério de especialidade, definindo o campo de atu-

ação de cada espécie, que não deverá ser invadido por outra. As-

sim, em eventual necessidade de solução de conflitos entre nor-

mas de espécies normativas distintas, mas pertencentes a um 

mesmo nível hierárquico, deverá primeiramente averiguar-se se 

houve ou não invasão de competência de uma pela outra. Se uma 

espécie normativa invadir campo de atuação constitucional-

mente reservado a outra, padecerá de inconstitucionalidade for-

mal, devendo prevalecer aquilo que determina a espécie norma-

tiva que disciplina tema reservado a ela, conforme prevê a Cons-

tituição Federal.   

 

7.1 A LEI ORDINÁRIA FRENTE À LEI COMPLEMENTAR  

 

Existem divergências doutrinárias sobre existir ou não 

hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, há aque-

les que afirmam ser a ler complementar hierarquicamente supe-

rior à lei ordinária e há aqueles que entendem estarem num 

mesmo patamar na escala das normas jurídicas. No sistema nor-

mativo brasileiro é a Constituição Federal, e somente ela, quem 

determina as hipóteses para elaboração de leis complementares 

e ordinárias, portanto no presente trabalho adota-se o entendi-

mento de que as leis complementares e as leis ordinárias estão 

hierarquicamente niveladas. Ressalte-se que, aqui mais importa 

o fato de que lei ordinária regulamentar tema constitucional-

mente reservado à lei complementar torna tal regulamentação 

inconstitucional e incapaz de revogar o que determina a lei com-

plementar, instrumento competente para versar sobre tal tema. 
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Seria então, o caso do artigo 659 e seu § 2° do Código de Pro-

cesso Civil que é divergente com a o artigo 192 do Código Tri-

butário Nacional, porém por tratar-se de tema reservado à lei 

complementar, aquela norma não poderia ser capaz de revogar 

esta, considerando o princípio da especialidade o conflito entre 

tais normas é resolvido com base na própria Constituição, pois 

ela quem distribuiu as competências de regulamentação. 

 

8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

N° 5894 

 

Consoante o entendimento de que ao tratar de assunto 

constitucionalmente reservado à lei complementar, o artigo 659 

e seu § 2°do Código de Processo Civil ferem a Constituição Fe-

deral e não tendo força normativa para revogar o artigo 192 do 

Código Tributário Nacional, em 08 de fevereiro de 2018, o Go-

vernador do Distrito Federal, por intermédio de seu Procurador 

Geral, protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal, ação di-

reta de inconstitucionalidade que recebeu o número de 5894. Na 

referida ação requer-se seja declarada pela Suprema Corte a in-

constitucionalidade do § 2° do artigo 659 do Código de Processo 

Civil. 

Vejamos em quais termos se faz o pedido: 
A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por escopo 
o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional do ar-

tigo 659, § 2°, do Código de Processo Civil, que prevê a possi-

bilidade de expedição de sentença de homologação de partilha 

e expedição do formal de partilha, sem a comprovação da qui-

tação do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Do-

ação), no rito do arrolamento sumário judicial.  

[...] 

Com base no referido dispositivo legal, estão sendo proferidas 

inúmeras sentenças e acórdãos de homologação de partilha, 

com consequente expedição do formal de partilha e alvará dos 

bens, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (doc.2), sem que as partes tenham quitado o 
ITCMD.  
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Tal situação é flagrantemente inconstitucional por ter subver-

tido todo o regramento de garantias e privilégios do crédito tri-

butário, já que transformou a quitação do ITCMD no bojo do 

arrolamento sumário judicial quase em uma opção de consci-

ência do contribuinte, retirando toda força coativa de cobrança. 

[...] 

No mérito, seja julgada procedente a presente ação, com a de-

claração de inconstitucionalidade formal do art. 659, § 2º do 
Código de Processo Civil, por invasão de competência de ma-

téria submetida à lei complementar, nos termos do art. 146, III, 

“b" da Constituição Federal e por inconstitucionalidade mate-

rial de violação à isonomia tributária, art. 150, II, da Constitui-

ção Federal, com eficácia ex tunc. 

Até a data de 15 de outubro de 2018, a ação direta de 

inconstitucionalidade n° 5894, não foi julgada, assim não ha-

vendo, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal que con-

firme se o artigo 659 e seu § 2°do Código de Processo Civil são 

inconstitucionais. Busca-se o reconhecimento de tal inconstitu-

cionalidade porque, em tese, o Código de Processo Civil vigente, 

lei ordinária, seria contrário à Constituição Federal por invadir 

campo de atuação normativa de lei complementar, no caso, o 

Código Tributário Nacional. Ademais, o Código de Processo Ci-

vil dispõe de maneira diversa ao Código Tributário Nacional, no 

que diz respeito à homologação de sentença de partilha em pro-

cedimento de arrolamento sumário sem a devida comprovação 

de quitação do imposto sobre transmissão causa mortis e doação 

de quaisquer bens ou direitos – ITCMD. Sendo o Supremo Tri-

bunal Federal o órgão competente para processar e julgar ação 

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual, conforme a alínea a do inciso I do artigo 102 da 

Constituição Federal, aquilo que for decidido sobre a constituci-

onalidade ou não do § 2° do artigo 659 do Código de Processo 

Civil, será dado como definitiva solução do conflito entre tal dis-

positivo e o artigo 192 do Código Tributário Nacional. 

 

CONCLUSÃO 
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Ante todo o exposto, pôde-se concluir que com a vigên-

cia do Código de Processo Civil de 2015, que revogou o Código 

de Processo Civil de 1973, a partir de 18 de março de 2016, o 

ordenamento jurídico brasileiro passou a se deparar com um 

conflito entre normas válidas. Isso porque o artigo 659 e seu § 

2° do Código de Processo Civil de 2015 dispõem de maneira 

diversa ao que dispõe o artigo 192 do Código Tributário Nacio-

nal. O Código de Processo Civil determina que partilhas apura-

das em processos de arrolamento sumário, poderão ser homolo-

gadas antes que seja comprovada a quitação do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos 

– ITCMD.  Por outro lado, o Código Tributário Nacional deter-

mina que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adju-

dicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.  

Toda antonímia legal causa insegurança jurídica e neces-

sário se faz determinar qual das normas conflitantes deve preva-

lecer sobre a outra, existem critérios de solução de conflitos en-

tre normas que devem ser aplicados ao caso para que se alcance 

tal determinação. No caso em questão apesar do Código Tribu-

tário Nacional ter sido instituído sob a forma de lei ordinária, foi 

recepcionado pela Constituição Federal vigente com status de lei 

complementar, por tratar de assunto reservado a tal espécie nor-

mativa, assim segundo o critério da especialidade, neste caso, a 

lei ordinária não seria capaz de revogar a lei complementar. 

Aplicando tal entendimento à antinomia em questão, o Código 

de Processo Civil não seria instrumento normativo apto a revo-

gar qualquer disposição do Código Tributário Nacional, tendo 

este status de lei complementar só poderia ser revogado por ou-

tra lei complementar ou norma hierarquicamente superior. As-

sim, o artigo 192 do Código Tributário Nacional deve ser apli-

cado nos processos de arrolamento sumário e não o artigo 659 e 

seu § 2° do Código de Processo Civil, ficando a sentença de ho-

mologação de partilha condicionada à prova de quitação do 
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imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 

bens ou direitos – ITCMD. Consoante com a convicção de que 

existe antinomia entre o artigo 659, § 2° do Código de Processo 

Civil de 2015 e o artigo 192 do Código Tributário Nacional, o 

Governo do Distrito Federal, ajuizou perante o Supremo Tribu-

nal Federal a ação direta de inconstitucionalidade n° 5894, re-

querendo a declaração de inconstitucionalidade daquele disposi-

tivo, porém a referida ação até 15 de outubro de 2018 não foi 

julgada, não sendo então, oficialmente solucionado o conflito 

entre as referidas normas, através da decisão do órgão compe-

tente. 
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