
 

ARROLAMENTO 

 

O novo Código Processual Civil - CPC introduziu alterações no trâmite do processo de 

arrolamento 

O artigo 6621 do CPC prevê que no Arrolamento não serão conhecidas e apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento e à quitação de tributos sobre transmis-

são da propriedade dos bens do espolio. 

O §2º do artigo 6592 do referido diploma diz que transitada em julgado a sentença de ho-

mologação da partilha ou adjudicação, se intimará o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos por ventura incidente, sendo que não ficam as 

autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espolio atribuídos pelos herdeiros. (§2º, 

Art. 662) 

Ainda nesse diapasão, salienta-se que quando o valor dos bens do espólio for igual ou 

inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.3 

Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz 

julgará a partilha. 

O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. 

 
1 Art. 662.  No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de 

taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 
 
2 Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. 
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. 
§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 
a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o 
fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legis-
lação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 
 
3 Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma 

de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com 
suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. 
§ 5º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. 
Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas 
as partes e o Ministério Público. 

 


