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INTRODUÇÃO 

o Sistema Tributário Nacional, que ora se publica, representa 
o efeito cumulativo e depurado de uma série de estudos e profeto8 
s6bre a necessidade daquilo a que se poderia chamar codificação 
do direito tributário brasileiro. 

Consoante à opinião do Deputado Daniel Faraco, emitida como 
relator, no parecer s6bre o Profeto finalmente transformado em 
Sistema Tributário Nacional, a 

"necessidade de sistematizar o ordenamento jurídico em maté
ria financeira constitui, de longa data, uma das preocupações 
mais sentidas do .País. Exemplos de normas gerais fundadas em 
preocupações dessa natureza são os Decretos-Leis n.OS 913 e 960, 
de 1938, n.OS 1.036,1.202 e 1.804, de 1939, e n.o 2.416, de 1940". 

Presente, assim, nas preocupações do Govêrno Federal, a neces
sidade logrou consagração definitiva em 1946, ao fazer incluir na 
Constituição Política (artigo 5.0

, inciso XV, alínea b) o dispositivo 
que confere competência ao Congresso Nacional para legislar s6bre 
normas gerais de direito financeiro aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. 

Como outros dispositivos da referida Carta que, para produ
zirem efeito, requeriam legislação complementar, aquêle perma
neceu sem regulamento até o advento do presente Sistema Tribu
tário Nacional. Houve, entretanto, iniciativas para regulamentá-lo 
desde 1953. Naquele ano, o então titular da pasta da Fazenda, 
Ministro Oswaldo Aranha, constituiu uma comissão (que se chamou 
Comissão Especial do Código Tributário Nacional) para elaborar 
anteprojeto de lei de normas gerais de direito financeiro, composta 
dos técnicos seguintes: Afonso Almiro, Gerson Augusto da Silva, 
Romeu Gibson, Pedro Teixeira Soares, Rubens Gomes de Souza 
(relator). ltste já havia, aliás, elaborado anteproieto s6bre a matéria, 
o qual serviu de documento de trabalho. 
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Em julho de 1954, depois de apreciar criticamente a colaboração 
de numerosas entidades e estudiosos do assunto, a Comissão concluiu 
a tarefa que lhe fôra confiada. Publicado, em 1954, sob o título 
Trabalho da Comissão Especial do Código Tributário Nacional 
e amplamente divulgado no País e no exterior, o Profeto da Comissão 
trazia o lastro de longo relatório justificativo, além da descrição 
crítica de mais de 6.000 sugestões recebidas. 

Aprovada pelo Ministro, a proposta foi encaminhada ao Con
gresso Nacional (Mensagem n.O 373, de 20 de agôsto de 1954) junta
mente com a Exposição de Motivos (n.o 1.250, de 21 de julho do 
mesmo ano) do Ministro da Fazenda. Transformada em Profeto 
(n. o 4.834, de 1954), a proposta sofreu exaustiva análise por parte do 
então Deputado Aliomar Baleeiro, relator, que concluiu por sua 
aprovação com 54 emendas, submetidas à consideração do Plenário. 

o parecer mereceu aprovação unânime, primeiro, em 1959, da 
Comissão de Constituição e Justiça e, sucessivamente, da Comissão 
de Economia, e três anos mais tarde, em 1962, da Comissão de 
Finanças. Apesar de encontrar via franca em três comissões parla
mentares, o Projeto não chegou ao fim do processo legislativo. Por 
motivos ainda não identificados, sua tramitação foi suspensa. Nada 
obstante, as idéias que lançou em circulação passaram a influir na 
jurisprudência e, por fim, na legislação. Numerosas leis fiscais -
federais, estaduais e municipais - inspiraram-se nos princípios do 
Projeto; várias delas chegaram a incorporá-los aos respectivos textos. 

Refletindo as tend~ncias eos problemas com que se defrontam 
os governos, as leis fiscais também se tornaram mais e mais complexas, 
o que vinha agravando, no País, a necessidade de complementar e, 
sobretudo, de sistematizar as normas gerais de tributação. Fazendo 
CÔfO com os estudiosos da matéria, as próprias autoridades fazen
dárias amiudavam críticas à carência do sistema vigente e clamavam 

. por providências saneadoras. 

Como não se trata de problema peculiar ao Brasil, mas comum 
a outros países, o clamor pela solução remontou ao plano interna
cional. Com efeito, o II Congresso do Instituto Latino-Americano 
de Direito Tributário, realizado, em 1958, na capital do México, 
aprovou recomendação, inspirada no exemplo do que se intentava 
no Brasil, em favor da promulgação, em cada um dos países da 
América Latina, de "c6digos tributários que fixem, sistemática e 
ordenadamente, os princípios gerais do direito tributário, oferecendo 
as características de permanência, certeza e clareza, a fim de garantir 
a estabilidade e o conhecimento das situações jurídicas por êle 
regidas" . 
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Em novembro de 1962, o então Ministro da Fazenda, Professor 
Miguel Calmon, tomou a inir;iativa de contratar a Fundação Getúlio 
Vargas, para, entre outras tarefas menos explícitas, formular reco
mendações sóbre o sistema tributário federal, a estrutura, o funciona
mento e os métodos e instrumentos de trabalho do Ministério da 
Fazenda. As partes contratantes enunciaram as obrigações da FGV 
propositadamente em t~rmos muito latos, a fim de ensejar interpre
tações realísticas e ajustadas. a circunstdncias que sOmente poderiam 
ser identificadas ou ponderadas à luz dos resultados das pesquisas 
previstas no contrato. O instrumento do contrato original, já em 
fase de exame pelo Tribunal de Contas, foi retificado e ratificado 
pelo Ministro San Tiago Dantas, sucessor do Ministro Miguel 
Calmon. A flexibilidade de enunciado das obrigações da Fundação, 
porém, não sofreu alteração alguma. 

Para executar a tarefa visualizada no contrato, a FGV constituiu 
um órgão provisório, de grande ductilidade, a que chamou Comissão 
de Reforma do Ministério da Fazenda. 

Desde os primeiros desbravamentos do terreno e sondagens da 
área fazendária federal, a CRMF pressentiu que sua missão teria 
que ser mais abrangente e audaciosa do que parecia à primeira vista. 
Não se limitaria a reformular as leis fiscais, recomendar novos méto
dos de conduzir as relações entre o fisco e o contribuinte, rever os 
formulários, os regulamentos e regimentos e propor nova estrutura 
para o Ministério. Algo mais complexo, mais geral e mais conse
qüente assomava nos horizontes: a reforma tributária nacional. 

Em verdade, sempre figurou entre os propósitos da Comissãô 
submeter recomendações de longo alcance, que, se vitoriosas, pode
riam implicar emendas constitucionais pertinentes aos campos finan
ceiro e tributário. Ora, isto pressupunha, como conditione sine qua 
non, a revisão da discriminação de rendas constante da Constituição 
Federal. Foi exatamente o que ocorreu. Enquanto progrediam os 
trabalhos da Comissão, o Chefe do Poder Executivo tomou a inicia
tiva de determinar, expressamente, ao Ministro da Fazenda 
que procedesse a um reexame da t:>igente discriminação constitu
cional de rendas. Cristalizou-se, por essa forma, a decisão do Poder 
Executivo de levar a efeito a reforma tributária nacional. 

A primeira conseqü~ncia da diretriz presidencial foi a desig
nação conjunta, pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro Extraor
dinário para o Planejamento e Coordenação Econômica (Portaria 
n.O GB-30/1965), de uma comissão especial para elaborar o ante
projeto de reforma da discriminação constitucional de rendas. 
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Por motivos já explicados na Apresentação da publicação n.O 17 
Reforma Tributária Nacional - da série lançada pela Comissiio, 

houve liderança governamental e ambiente propícios à revisão da 
discriminação constitucional de rendas.. Disso resultou a. Emenda 
Constitucional n.O 18, que introduziu modificações profundas, para 
-não dizer radicais, no sistema tributário nacional, destarte interes~ 
-sando e afetando os três níveis de govêrno - o municipal, o estadual 
e o federal. 

Ao substituir a antiga estrutura tributária nacional, em que 
predominava a tradição empírica, pela atual, em que predominam o 
-sentido da racionalização e o propósito de atenuar, se não corrigir, 
.os desníveis tributários existentes, a Emenda Constitucional n.O 18 
veio extremar a necessidade de normas gerais sistemáticas para 
disciplinar a tributação. Por outro lado, se a própria discriminação 
constitucional de rendas era assim revista e corajosamente modifi
cada, que oportunidade mais propícia se poderia desefar para pro
mover a codificação do direito tributário brasileiro? 

Antes do advento da Comissão de Reforma do Sistema Tribu
tário Nacional fá funcionava, no âmbito do Ministério da Fazenda, 
uma comissão constituída em setembro de 1964 para retomar e con
duir os trabalhos de sistematização do direito tributário brasileiro. 
Integravam-na os professôres Gerson Augusto da Silva, Gilberto 
Ulhôa Canto e Rubens Gomes de Souza. Como se vê, o primeiro 
e o último haviam pertencido à Comissão que, para o mesmo fim, 
fôra nomeada dez. anos antes, em 1954, pelo Ministro Oswaldo 
Aranha. A finalidade específica dessa comissão trina, denominada 
Comissão de Codificação do Direito Tributário, era rever o Profeto 
do Código Tributário Nacional que tramitava (ou hibernava) no 
Congresso, sob o n.O 4.834/54, e afeiçoá-lo às novas condições exis
tentes n() País. 

Funcionando simultâneamcnte, a partir de 1965, na Comissão 
de Codificação do Direito Tributário e na Comissão de Reforma 
do Sistema Tributário Nacional, que elaborou o Anteprojeto da 
Emenda Constitucional n.o 18, os referidos especialistas puderam 
harmonizar doutrinária, técnica e terminolàgicamente os trabalhos 
de ambos os grupos. O Profeto do Sistema Tributário Nacional foi, 
assim, reformulado em consonância com as modificações e inovações 
constantes da Emenda Constitucional. 

A contigüidade dos dois empreendimentos e a participação dos 
mencionados técnicos nos trabalhos de ambos prepararam terreno 
para a solução formal adotada, que foi a fusão, em Anteprojeto 
único, dividido em dois livros, das disposições complementares da 
Emenda Constitucional n.O 18 e das normas gerais de direito tribu-
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tário de que trata o artigo 5.°, inciso XV, alínea b, da Constituição 
Federal. 

A exemplo do que ocorrera com o Anteprojeto da Emenda 
Constitucional n.o 18, o Anteprojeto do Sistema Tributário Nacional 
foi largamente divulgado, para exame e crítica de t6das as entidades 
governamentais e pessoas interessadas. As copiosas sugestões e 
críticas recolhidas foram detidamente examinadas pela comissão 
responsável e influíram, na justa medida de sua procedência e opor
tunidade, na redação do texto final submetido ao Senhor Ministro 
da Fazenda, por êste ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica e por êste, finalmente, ao Congresso Nacional, juntamente com 
os documentos de apoio - a Exposição de Motivos n.o 662, do 
Ministro da Fazenda, e a Mensagem Presidencial n.O 14. 

Ao dar entrada oficial no Congresso, o Projeto recebeu o 
11,.0 13/1966. Sua tramitação foi rápida e frutuosa, sob a liderança 
de uma Comissão Mista Especial. No curso do período regimental, 
o Projeto n.O 13/1966 suscitou 63 emendas, duas das quais foram 
consideradas irrelevantes pelo Presidente da Comissão Mista. 

Designado relator do Projeto, o Deputado Daniel Faraco emitiu 
longo e fundamentado parecer, do qual, data venia, transcrevemos 
os parágrafos seguintes: 

"T6das as emendas apresentadas tiveram um sentido 
altamente construtivo, objetivando aperfeiçoar o texto do 
Projeto ou nêle introduzir novos dispositivos s6bre matéria 
de relevante interêsse. 

"Em relação a êstes últimos, numerosas foram, infeliz
mente, as emendas em relação às quais não foi possível dar 
parecer favorável. Com efeito, em que pese o inegável 
mérito das medidas propostas, envolviam elas matéria insus
cetível de ser regulada fora do texto constitucional ou não 
enquadrável no conceito de norma geral de direito tributário, 
devendo, em conseqüência, ser objeto de legislação especí
fica federal, estadual ou municipal. 

"As emendas que receberam parecer favorável, entre
tanto, irão contribuir notàvelmente, a meu ver, para aper
feiçoa1' o texto proposto pelo Poder Executivo. 

"A par dessas emendas, propõe o Relator algumas que, 
em geral, são de simples redação. Duas emendas, entre
tanto, se revestem de maior significado e merecem justifi
cação especial. 
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XII 

"Uma delas propõe a supressão do artigo 214 do Projeto, 
artigo que tem por objetivo dar vig~ncia gradual às dispo
sições relativas ao imp~sto estadual s~bre circulação de 
mercadorias. 

"A respeito da vigência de tais disposições, estabele
ceu-se controvérsia, por temerem algumas administrações 
estaduais os problemas que, inevitàvelmente, traz t6da tran
sição. Entendo, porém, que tais problemas podem ser 
superados com relativa facilidade e, em qualquer hipótese, 
serão menores que os resultantes da gradualização da 
vigência. 

"Na verdade, a vigência, no mesmo exercício, de alí
quotas e deduções tributárias diferentes, s6bre complicar 
sobremaneira o cumprimento das obrigações dos contri
buintes, poderá levar as emprêsas a adiar a reposição de 
seus estoques, para se beneficiarem de maiores deduções 
no futuro. 

fiA possibilidade de que tal procedimento tenha efeitos 
recessivos desaconselha, a meu ver, a adoção da graduali
dade que, inspirada nos melhores propósitos de facilitar a 
implantação das reformas em alguns Estados, fá-lo-ia a risco 
de reduzir a taxa de expansão das atividades econ6micas 
em todo o país. 

"A segunda emenda suprime o artigo 215, o qual adia 
para 1968 a nova forma de participação dos municípios na 
receita federal e mantém, no exercício de 1967, a forma 
prevista na Emenda Constitucional n. ° 5. 

"Tal procedimento não me parece aceitável, em face 
do texto da Emenda Constitucional n.O 18, em seu artigo 21. 

"A permissão CGr!tida no art. 26, J 1.°, da referida 
emencla, refere-se apenas às alterações e substituições tribu
tárias, admitindo que estas, e só estas, sejam implantadas 
gradualmente, mas não que se adie a entrega das percen
tagens da arrecadação aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

"Aos demais, ainda que f6sse mantido o dispositivo, 
somente 80% das arrecadações de que trata o artigo 21 
pertenceriam à União; os 10%, que seriam obrigatoriamente 
atribuídos ao Fundo de Participação dos Municípios, per
maneceriam nêle escriturados e indisponíveis sem apli
cação possível. 



· "Reconheço que a nova forma de participação muni
cipal criará, para o exercício de 1967, problemas financeiros 
que não podem ser ig1wrados. Tais problemas, entretanto, 
devem ser comparados com os imensos benefícios que ao 
País trará a regularização da vida financeira dos Muni
cípios, a qual se processará em condições de ordem e efi
ci~ncia até aqui pràticamente impossíveis. Será ~ste, sem 
dúvida, um dos melhores frutos da reforma tributária que 
o Gov~rno Castello Branco, superando obstáculos que pare
ciam intransponíveis, está levando a bom t~rmo com tenaz 
espírito público. 

"Tal é a importil.ncia de que se reveste o ordenamento 
da vida financeira dos Municípios que, para enfrentar os 
problemas financeiros citados, se me afigura plenamente 
justificado recorrer, na medida do necessário, a um adicio
nal tributário para o exercício de 1967, a fim de possibilitar 
o pagamento da quota devida aos Municípios, sem com
pressão dos importantes investimentos federais que o Orça
mento do referido exercício prev~, compressão que, de 
outro· modo, se tornaria inevitável, mediante planos de 
economia. A fixação do quantum d~sse adicional, entre
tanto, requer estudos que somente o Poder Executivo 
poderá promover, motivo pelo qual proponho, iuntamente 
com a supressão do artigo 215, emenda aditiva a respeito." 

Consubstanciada na Emenda Constitucional n.O 18 e comple
mentada no Sistema Tributário Nacional, a Reforma Tributária que 
entra em vigor a primeiro de ianeiro de 1967 traz, em seu Mio, como 
se v~, um impacto de verdadeira transformação estrutural; e parece 
fadada a provocar fundas e duradouras repercussões na vida fiscal 
da União, dos Estados e Municípios, no ritmo· do progresso 
econ6mico e social do País, assim como nas relações financeiras 
entre os tr~s níveis de gov~rno em que se divide o nosso Estado 
Federal. 

Um de seUs principais objetivos é diminuir, gradualmente, a 
desigualdade de capacidade tributária das diferentes regiões. Assim, 
a partir de 1967, começará a carrear, das zonas econ6micamente 
mais para as menos desenvolvidas, importantes subsídios financeiros, 
que irão reforçar os orçamentos de receita dos M unieípios e dos 
Estados. 

A Reforma Tributária Nacional não é, pois, um elo a mais na 
cadeia evolutiva do sistema tributário brasileiro. Ao contrário: 
constitui uma nítida mudança de rumo - a bem dizer, a etapa inicial 
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de nôvo ciclo. O ciclo tradicionalista da discriminação nominal de 
rendas, que veio do Brasil-CoMnia aos dias atuais, sustentado pelo 
empirismo e renovado pelo oportunismo das contingências eventuais, 
chegou definitivamente à exaustão. O ciclo nôvo, que ora se inicia, 
inspira-se no prop6sito de racionaUzação. Adnpta-se, econÔfflica
mente, às condições variadas e cambiantes do territ6rio nacional e, 
administrativamente, procura corrigir, como ;á se disse, as desigual
dndes de capacidade contributiva de cadn unidade de govêrno, na 
esfera estadual e municipal. Não se conclua, entretanto, que o nôoo 
sistema de distribuição das receitas tributárias possa vir a produzir 
reflexos prefudiciais aos Estados e Municípios mais desenvolvidos. 

O mecanismo de atenuação dos desníveis de capacidade contri
butiva consiste em dois fundos especiais, extremamente flexíveis em 
seus aspectos administrativos: o Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios, a 
cadn um dos quais a União terá que destinar 10% dn arrecadnção 
total do Impôsto de Rendn e dn do Impôsto sôbre Produtos Indus
trializados (ex-ImpÔsfo de Consumo). 

Cadn Fundo será distribuído, supletiva e mensalmente, aos 
Estados e Municípios, à luz de critérios especiais diferenciadores. 
O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será 
distribuído segundo um critério compósito, baseado em fatÔTes vários: 
a extensão territorial, a população e os fatos representativos do 
inverso dn renda per capita etc. O Fundo de Participação dos Muni
cípios será distribuído de aCÔ1'do com um coeficiente individual, 
estabelecido para cada categoria de Município, segundo as respec
tivas populações. As conseqüências práticas desta nova distribuição 
de rendas somente poderão ser medidas e apreciadas com conheci
mento de causa a posteriori, talvez depois do segundo ano de ope
ração do sistema. O que, entretanto, se pode afiançar desde logo 
é que os Estados e Municípios, localizados nas regiões menos desen
volvidns, tenderão a surgir como os maiores beneficiários da nova 
distribuição. 

Algumas de suas repercussões parecem imprevisíveis no mo
mento. Tantas interpretações diversas tem suscitado que o Govêrno 
Federal fá introduziu modificações no texto da Lei do Sistema 
Tributário Nacional - antes de sua entradn em vigor. 

Com efeito, os Decretos-Leis n.OS 27 e 28, de 14 de novembro 
de 1966, e 88, de 28 de dezembro de 1966, e os Atos Complementa
res n.OS 24, 27 e 31, de 18 de novembro, 8 e 28 de dezembro de 
1966, respectivamente, alteram ou complementam dispositivos da 
Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966 (v. Apêndice). 
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Em se tratando de reforma de tal vulto - é natural que re
percuta de modo desigual em diferentes quadrantes do territ6rio 
do País, 

Mas, se antes de sua entrada em vigor, alterações tornaram-se 
necessárias, é de prever-se que outros afustamentos terão que ser 
feitos a seu tempo, à luz de novos fatos - lacunas ou demasias -
que porventura ~le ainda existam, 

Tão profunda, em suas conseqüências, é a Reforma Tributária 
Nacional, que merece ser equiparada ao famoso New Deal econ6-
mico-social introduzido nos Estados Unidos, em 1933, pelo Presidente 
Franklin Delano Roosevelt, 

Não sendo didática, nem se destinando ao grande público, a 
presente publicação dispensa maiores explicações preambulares, Não 
cabe aqui, por exemplo, fazer sua exegese, menos ainda examinar, 
à luz de ilustrações numéricas, as repercussões tributárias e finan
ceiras - imediatas e remotas - da Reforma Tributária decorrente 
da Emenda Constitucional n,O 18, Esta missão, evidentemente 
importante, deverá ser desempenhada - estamos seguros de que o 
será - por professâres, tratadistas e cultores da matéria - em livros, 
compêndios e aulas, dentro e fora das Universidades, 

A Comissão de Ref01'ma do Ministério da Fa;:,enda exime-se de 
proceder a uma análise minuciosa daquelas repercussões, limitando
se, desta feita, a publicar e distribuir o texto do Si.stema Tributário 
Nacional e respectivos documentos de apoio (Exposição de Motivos 
n,O 604 e Mensagem Presidencial), seu índice analítico, e, como ane
xos, o texto da Emenda Constitucional n,O 18, o texto das disposi
sições constitucionais revogadas ou substituídas, e, ainda, o antepro
jeto-modêlo de lei estadual s6bre o Imp6sto de Circulação de Mm'
cadorias, que, a partir de 1,° de janeiro de 1967, substituirá, em todo 
o territ6rio nacional, o Imp6sto s6bre Vend(ls e Consignações, 

IncZu'i, ainda, como Apêndice, os Decretos-Leis e Atos Comple
mentares que alteram ou complementam o Sistema Tributário Na
cional, bem como os dispositivos pertinentes da Constituição do 
Brasil, promulgada em 24 de janeiro de 1967, 

No Relat6rio Final, a Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda incluirá um exame mais detido das origens, causas e efeitos, 
conhecidos ou previstos. da Reforma Tributária Nacional de 
1965/1966, 
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Em· tempo 

Já liberados pela revisão final, os originais da presente 
publicação se encontravam na máquina impressora, quando 
foi assinado o Ato Complementar n.o 34, o qual, com base 
em uma série de considerandos, introduz dez alterações na Lei 
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, além: de retificar, ao 
mesmo tempo, dispositivos do Decreto-Lein.o 28, e dos Atos 
Complementares n.OB 27 e 31. Solicita-se, pois, a atenção dos 
leitores para a circunstância seguinte, as partes subsidiá
rias desta publicação, isto é, Introdução e índice Analítico, 
foram redigidas à luz do texto da Lei n. o 5. 172, não podendo, 
assim, refletir as alterações introduzidas posteriormente. 
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Lei n.· 5.172, de 25 de outubro de 1966 

(SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL) 

ADVERTtNCIA 

Quando foi baixado o Ato Complementar n.o 35, de 28 
de fevereiro de 1967, que introduz novas alterações na Lei 
n.o 5.172 e, também, no Ato Complementar n.o 34, esta pu
blicação já estava totalinente impressa. 

Embora impossibilitado de indicar, nas páginas pró
prias, em notas de rodapé, as mencionadas alterações, o 
Setor de Documentação, no intuito de oferecer a legislação 
completa do Sistema Tributário Nacional, fêz incluir no 
Apêndice (v. pág. 211) o texto do Ato Complementar n.o 35. 



LEI N.O 5.172 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sÓbre o Sistema Tributário Na
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Mu
nicípios. 

o Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇAO PRELIMINAR 

Art. 1.0 Esta Lei regula, com fundamento na Emenda 
Constitucional n.o 18, de 1.0 de dezembro de 1965, o sistema 
tributário nacional e estabelece, com fundamento no art. 5.°, 
inciso XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuÍZO da res
pectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. 

Livro Primeiro 

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

TÍTULo I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 2.° O sistema tributário nacional é regido pelo 
disposto na Emenda Constitucional n.o 18, de 1.0 de dezem
bro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Se
nado Federal e, nos limites das respectivas competências, 
em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em 
leis municipais. 

Publicada no D. o. de 27-10-1966 
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Art. 3.° Tributo é tôda prestação pecuniária compul
sória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e co
brada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

Art. 4.° A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo irrelevantes para qualificá-la: 

I - a denominação e demais características formais 
adotadas pela lei; 

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Art. 5.° Os tributos são impostos, taxas e contribui
ções de melhoria. 

TÍTULo. 11 

COMPETENCIA TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULo I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 6.° A atribuição constitucional de competência 
tributária compreende a competência legislativa plena, res
salvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas 
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distri
buída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de 
direito público pertencem à competência legislativa daquela 
a que tenham sido atribuídos. 

Art. 7.° A competência tributária é indelegável, salvo 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrati
vas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurí
dica de direito público a outra, nos têrmos do § 3.° do art. 18 
da Constituição. 
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§ 1.0 A atribuição compreende as garantias e os pri
vilégios processuais que competem à pessoa jurídica de di
reito público que a conferir. 

§ 2.° A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, 
por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que 
a tenha conferido. 

§ 3.° Não constitui delegação de competência o cometi
mento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função 
de arrecadar tributos. 

Art. 8.° O não-exercício da competência tributâria não 
a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela 
a que a Constituição a tenha atribuido. 

CAPÍroLo 11 

LIMITAÇOES DA COMPE'N:NCIA TRIBUTARIA 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 9.° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municipios : 

I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o esta
beleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos 
arts. 21, 26 e 65; 

II - cobrar impôsto sôbre o patrimônio e a renda com 
base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro 
a que corresponda; 

III - estabelecer limitações ao trâfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais; 

IV - cobrar impÔ8to sôbre : 

a) O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 
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c) o patrimônio, a renda ou serviços de partidos po
líticos e de instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos fixados na Seção II dêste Capítulo; 

d) papel destinado exclusivamente à impressão de 
jornais, periódicos e livros. 

§ 1.0 O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, 
por lei, às entidades nêle referidas, da condição de respon
sáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as 
dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios 
do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 

§ 2.° O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, 
exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas 
de direito público a que se refere êste artigo, e inerentes 
aos seus objetivos. 

Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não 
seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe 
distinção ou preferência em favor de determinado Estado 
ou Município. 

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do 
seu destino. 

SEÇÃO II 

Disposições Especiais 

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do art. 9.°, 
observado o disposto nos seus §§ 1.0 e 2.°, é extensivo às 
autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, tão-sômente no que se refere 
ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas 
finalidades essenciais, ou delas decorrentes. 

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do art. 9.° 
não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo trata
mento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no 
que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado 
o que dispõe o parágrafo único. 

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista 
o interêsse comum, a União pode instituir isenção de tri-
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butos federais, estaduais ou municipais para os serviços pú
blicos que conceder, observado o disposto no § 1.0 do 
artigo 9.°. 

Art. 14. O disposto na alinea c do inciso IV do ar
tigo 9.° é subordinado à observância dos seguintes requisitos 
pelas entidades nêle referidas: 

I - não distribuirem qualquer parcela de seu patrimô
nio ou de suas rendas, a titulo de lucro ou participação no 
seu resultado; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos 
na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas 
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão. 

§ 1.0 Na falta de cumprimento do disposto neste ar
tigo, ou no § 1.0 do artigo 9.°, a autoridade competente pode 
suspender a aplicação do beneficio. 

§ 2.° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV 
do artigo 9.° são, exclusivamente, os diretamente relaciona
dos com os objetivos institucionais das entidades de que 
trata êsteartigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos 
constitutivos. 

Art. 15. Sómente a União, nos seguintes casos excep
cionais, pode instituir empréstimos compulsórios: 

.. I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxilio federal im
possível de atender com os recursos orçamentários disponíveis; 

IH - conjuntura que exija a absorção temporária de 
poder aquisitivo . 

. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo 
do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, 
no que fôr aplicável, o disposto nesta Lei. 
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TÍTULo IH 

IMPOSTOS 

CAPÍTULo I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 16. Impôsto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer ati
vidade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributá
rio nacional são exclusivamente os que constam dêste Título, 
com as competências e limitações nêle previstas. 

Art. 18. Compete: 

I - à União, instituir nos Territórios Federais, os im
postos atribuídos aos Estados e, se aquêles não forem divi
didos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a êstes; 

11 - Ao Distrito Federal e aos Estados não divididos 
em Municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atri
buídos aos Estados e aos Municípios. 

CAPÍTULo H 

IMPOSTOS SOBRE O CO~CIO EXTERIOR 

SEÇÃO I 

Imp&to s,jbre a Importação 

Art. 19. O impôsto, de competência da União, sôbre a 
importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador 
a entrada dêstes no território nacional. 

Art. 20. A base de câlculo do impôsto é : 

I - quando a alíquota seja especifica, a unidade de 
medida adotada pela lei tributária; 

11 - quando a aliquota seja ad oalorem, o preço normal 
que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da im
portação, em uma venda em condições de livre concorrên-
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cia, para entrega no pôrto ou lugar de entrada do pro
duto no Pais; 

III - quando se trate de produto apreendido ou aban· 
donado, levado a leilão, o preço da arrematação. 

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as alfquotas ou as bases 
de cálculo do impôsto, a fim de ajustá·lo aos objetivos da 
polftica cambial e do comércio exterior. 

Art. 22. Contribuinte do impôsto é : 

I - o importador ou quem a lei a êle equiparar; 

II - o arrematante de produtos apreendidos ou aban
donados. 

SEÇÃO 11 

ImpiJsto siJbre a Exportação 

Art. 23. O impôsto, de competência da União, sôbre a 
exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou 
nacionalizados tem como fato gerador a saída dêstes do 
território nacional. 

Art. 24. A base de cálculo do impôsto é : 

I - quando a aliquota seja especifica, a unidade de 
medida adotada pela lei tributária; 

II - quando a alfquota seja ad valorem, o preço nor
mal que o produto, ou seu similar, alcançaria ao tempo da 
exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. 

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, conside
ra-se a entrega como efetuada no pôrto ou lugar da saida 
do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes 
sôbre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a 
prazo superior aos correntes no mercado internacional, 
o custo do financiamento. 

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a par
cela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, ex
cedente de valor básico, fixado de acôrdo com os critérios 
e dentro dos limites por ela estabelecidos. 
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Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as aliquotas ou as bases 
de cálculo do impôsto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da 
política cambial e do comércio exterior. 

Art. 27. Contribuinte do impôsto é o exportador ou 
quem a lei a êle equiparar. 

Art. 28. A receita líquida do impôsto destina-se à for
mação de reservas monetárias, na forma da lei. 

CAPÍTuLo IH 

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 

SEÇÃo I 

Impôsto sôbre a Propriedade Territorial Rural 

Art. 29. O impôsto; de competência da União, sôbre a 
propriedade territorial rural tem como fato gerador a pro
priedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, 
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana 
do Município. 

Art. 30. A base de cálculo do impôsto é o valor 
fundiário. 

Art. 31. Contribuinte do impôs to é o proprietário do 
imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a 
qualquer título. 

SEÇÃO II 

Impôsto s6bre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 

Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, 
sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como 
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 
imóvel por natureza ou por acessão física, como definido 
na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

§ 1.0 Para os efeitos dêste impôsto, entende-se como 
zona urbana a definida em lei municipal, observado o re
quisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 
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em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos 
ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 
pluviais; 

II -abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rêde de iluminação pública, com ou sem postea
mento para distribuição domiciliar; 

V - escola primária ou põsto de saúde a uma distância 
máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 

§ 2.° A lei municipal pode considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de lotea
mentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à 
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localiza
dos fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior. 

Art. 33. A base de cálculo do impôsto é o valor venal 
do imóvel. 

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, 
não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em ca
ráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de 
sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 
qualquer título. 

SEÇÃO III 

Imp6sto sóbre a Transmissão de Bens Imóveis e 
de Direitos a Eles Relativos 

Art. 35. O impôsto, de competência dos Estados, sôbre 
a transmissão de bens imóveis e de direitos a êles relativos 
tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer titulo, da propriedade ou 
do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão 
física, como definidos na lei civil; 
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II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais 
sôbre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões re
feridas nos incisos I e lI. 

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis. ocor
rem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdei
ros ou legatários. 

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o 
impôsto não incide sôbre a transmissão dos bens ou direitos 
referidos no artigo anterior: 

l-quando efetuada para sua incorporação ao patri
mônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela 
subscrito; 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão 
de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. 

Parágrafo único. O impôsto não incide sôbre a trans
missão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiri
dos na forma do inciso I dêste artigo, em decorrência da 
sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que 
foram conferidos. 

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica 
quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade 
preponderante a venda ou locação de propriedade imobi
liária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 1.0 Considera-se caracterizada a atividade preponde
rante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta 
por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adqui
rente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos sub
seqüentes à aquisição. decorrer de transações mencionadas 
neste artigo. 

§ 2.0 Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas ati
vidades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, 
apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, 
levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à 
data da aquisição. 
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§ 3.° Verificada a preponderância referida neste artigo, 
tornar-se-á devido o impôsto, nos têrmos da lei vigente à data 
da aquisição, sôbre o valor do bem ou direito nessa data. 

§ 4.° O disposto neste artigo não se aplica à transmis
são de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com 
a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

Art. 38. A base de cálculo do impôsto é o valor venal 
dos bens ou direitos transmitidos. 

Art. 39. A alíquota do impôsto não excederá os limites 
fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, 
para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as trans
missões que atendam à política nacional de habitação. 

Art. 40. O montante do impôsto é dedutivel do devido 
à União, a título do impôsto de que trata o artigo 43, sôbre 
o provento decorrente da mesma transmissão. 

Art. 41. O impôsto compete ao Estado da situação do 
imóvel transmitido, ou sôbre que versarem os direitos ce
didos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de su
cessão aberta no estrangeiro. 

Art. 42. Contribuinte do impôsto é qualquer das partes 
na operação tributada, como dispuser a lei. 

SEÇÃO IV 

ImpÓsto sóbre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza 

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a 
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato ge
rador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica : 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim enten
didos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no in
ciso anterior. 

Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, 
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tri
butáveis. 
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Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da dispo
nibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuizo de atri
buir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos 
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. 

parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora 
da renda ou dos proventos tributáveis a condição de res
ponsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento lhe 
caibam. 

CAPÍTULO IV 

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO E A CIRCULAÇAO 

SEÇÃO I 

Imp8sto .'ltJbre Produtos Industrializados 

Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre 
produtos industrializados tem como fato gerador: 

I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedên
cia estrangeira; 

H - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere 
o. parágrafo único do artigo 51; 

IH - a sua arrematação, quando apreendido ou aban
donado e levado a leilão. 

Parágrafo único. Para os efeitos dêste impôsto, con
sidera-se industrializado o produto que tenha sido subme
tido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou 
a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

Art. 47. A base de cálculo do impôsto é : 

I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço nor
mal, como definido no inciso H do artigo 20, acrescido do 
montante: 

a) do impôsto sôbrea importação; 

b) das taxas exigidas para entrada do produto no País; 

c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo im
portador ou dêle exigíveis; 
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II - no caso do inciso II do artigo anterior: 

a) o valor da operação de que decorrer a saída da 
mercadoria; 

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, 
o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado 
atacadista da praça do remetente; 

IH - no caso do inciso IH do artigo anterior, o preço 
da arrematação. 

Art. 48. O impôsto é seletivo em função da essenciali
dade dos produtos. 

Art. 49. O impôsto é não-cumulativo, dispondo -a lei 
de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, 
em determinado período, entre o impôsto referente aos pro
dutos saídos do estabelecimento e o pago relativ.amenteaos 
produtos nêle entrados. 

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado 
período, em favor do contribuinte transfere-se para o pe
ríodo ou períodos seguintes. 

Art. 50. Os produtos sujeitos ao impôsto, quando re
metidos de um para outro Estado, ou do ou para o Distrito 
Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modêlo es
pecial, emitida em séries próprias e contendo, além dos ele
mentos necessários ao contrôle fiscal, os dados indispensá
veis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem 
e demais vias internas. 

Art. 51. Contribuinte do impôs to é : 

I - o importador ou quem a lei a êle equiparar; 

H - o industrial ou quem a lei a êle equiparar; 

IH - o comerciante de produtos sujeitos ao impôsto, 
que os foxveça aos contribuintes definidos no inciso anterior; 

IV - o arrematante de produtos apreendidos ou aban
donados, levados a leilão. 
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Parágrafo único. Para os efeitos dêste impôsto, con
sidera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento 
de importador, industrial, comerciante ou arrematante. 

SEÇÃO 11 

ImptJsto Estadual stJbre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias 

Art. 52. O impôsto, de competência dos Estados, sôbre 
operações relativas à circulação de mercadorias tem como 
fato gerador a saída destas de estabelecimentos comercial, 
industrial ou produtor. (1) 

§ 1.0 Equipara-se à saída a transmissão da propriedade 
de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabeleci
mento do transmitente. 

§ 2.° Quando a mercadoria seja transferida para ar
mazém-geral, no mesmo Estado, a saída considera-se ocor
rida no lugar do estabelecimento remetente: 

I - no momen~ da retirada da mercadoria do armazém, 
salvo se para retomar ao estabelecimento de origem; 

II - no momento da transmissão da propriedade da 
mercadoria. 

§ 3.° O impôsto não incide: (2) 

I - sôbre a saída decorrente da venda a varejo, direta
mente a consumidor, de gêneros de primeira necessidade, de
finidos como tais por ato do Poder Executivo estadual; 

II - sôbre a alienação fiduciária, em garantia. 

III - VETADO (3). 

§ 4.° - VETADO 

Art. 53. A base de cálculo do impôsto é : 

I - o valor da operação de que decorrer a saída da 
mercadoria; 

(1) v. art. 3.°, alteração 1.a e art. 4.° do Ato Complementar n.O 34, de 
31-1-1967, págs. 204 e 207. -

(2) V. art. 3.°, alteração 2.a, e arts. 5.° e 10 do Ato Complementar n.O 34, 
de 31-1-1967, pág. 204, 207 e 209. 

(S) V. art. 7.° do Ato Complementar n.O 31, de 28-12-1966, pág. 192. 
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li - na falta do valor a que se refere o inciso anterior, 
o preço corrente da mercadoria ou sua similar, no mercado 
atacadista da praça do remetente. 

§ 1.0 O montante do impôsto de que trata o art. 46 não 
integra a base de cálculo definida neste artigo: 

I - quando a operação constitua fato gerador de ambos 
os tributos, como definido nos arts. 46 e 52; 

II - em relação a produtos sujeitos ao impôsto de que 
trata o art. 46, com base de cálculo relaciunada com o preço 
máximo de venda no varejo marcado pelo fabricante. 

§ 2.0 Na saída para outro Estado, a base de cálculo 
definida neste artigo: 

I - não inclui as despesas de frete e seguro; 

II - não pode exceder, nas transferências para estabe
lecimento do próprio remetente ou seu representante, o preço 
de venda do estabelecimento destinatário, no momento da 
remessa, diminuindo de 20% (vinte por cento). (1) 

§ 3.0 Na saída decorrente do fornecimento de merca
dorias, nas operações mistas de que trata o § 2.0 do art. 71, 
a base de cálculo será 50 % (cinqüenta por cento) do valor 
total da operação. (2) 

Art. 54. O impôsto é não-cumulativo dispondo a lei de 
forma que o montante devido resulte da diferença a maior, 
em determinado período, entre o impôsto referente às mer
cadorias saídas do estabelecimento e o pago relativamente 
às mercadorias nêle entradas. 

§ 1.0 O saldo verificado, em determinado período, em 
favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos 
seguintes. 

§ 2.0 A lei poderá facultar aos produtores a opção pelo 
abatimento de uma percentagem fixa a titulo do montante 
do impôsto pago relativamente às mercadorias entradas no 
respectivo estabelecimento. 

Art. 55. Em substituição ao sistema de que trata o 
artigo anterior, poderá a lei dispor que o imp&to devido 

(1) V. art. 3.°, alteração 3.a, do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, 
pág.205. 

(2) V. art. 1.°, item 1.0, do Ato Complementar n.O 27, de 8-12-1966, pág. 187, 
e art. 3.°, alterações 4.a e 5.a do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, 
pág.205. 
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resulte da diferença a maior entre o montante do impôsto 
relativo à operação a tributar e o pago na incidência anterior 
sôbre a mesma mercadoria. 

Art. 56. Para os efeitos do disposto nos arts. 54 e 55, 
nas remessas de mercadorias para fora do Estado, o montante 
do impôsto relativo à operação de que decorram figurará 
destacadamente em nota fiscal, obedecendo, com as adapta
ções previstas na legislação estadual, ao modêlo de que trata 
o art. 50. 

Art. 57. A alíquota do impôsto é uniforme para tôdas 
as mercadorias, não excedendo, nas saídas decorrentes de 
operações que as destinem a outro Estado (1) t o limite fixado 
em resolução do Senado Federal. 

Parâgrafo único. O limite a que se refere êste artigo 
substituirâ a alíquota fixada na lei do Estado, quando esta 
lhe fôr superior. 

Art. 58. Contribuinte do impôsto é o comerciante, in
dustrial ou produtor, que promova a saída da mercadoria. 

§ 1.0 Equipara-se a comerciante, industrial ou produtor 
qualquer pessoa, natural ou jurídica, que pratique, com habi
tualidade, operações relativas à circulação de mercadorias. 

§ 2.0 A lei pode atribuir a condição de responsâvel: 

I - ao comerciante ou industrial, quanto ao impôsto 
devido por produtor pela saída de mercadoria a êles destinada; 

II - ao industrial ou comerciante atacadista, quanto 
ao impôsto devido por comerciante varejista, mediante acrés
cimo ao preço da mercadoria a êle remetida, de percentagem 
não excedente de 30% (trinta por cento), que a lei estadual 
fixar; (2) 

III - à cooperativa de produtores, quanto ao impôsto 
relativo às mercadorias a ela entregues por seus associados. 

§ 3.0 A lei pode considerar como contribuinte autôno
mo cada estabelecimento, permanente ou temporârio, do 
comerciante, industrial ou produtor, inclusive quaisquer veí
culos utilizados por aquêles no comércio ambulante. (2) 

(1) V. art. 1.0, item 2.°, do Ato Complementar n.O 27, de 8-12-1966, pág. 187. 
(2) V. art. 3.°, alteração 6.a, do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, 

pág. 205. 
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SEÇÃO III 

ImpÓsto Municipal sÓbre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias 

Art. 59. O Município poderá cobrar o impôsto a que se 
refere o art. 52, relativamente aos fatos geradores ocorridos 
em seu território. (2) 

Art. 60. A base de cálculo do impôsto é o montante 
devido ao Estado (1) a título do impôsto de que trata o art. 
52, e sua alíquota, não excedente de 30% (trinta por cento), 
é uniforme para tôdas as mercadorias. (2) 

Art. 61. O Município observará a legislação estadual 
relativa ao impôsto de que trata o art. 52, tendo a respectiva 
fiscalização acesso aos livros e demais documentos fiscais nela 
previstos, mas não poderá impor aos contribuintes ou respon
sáveis obrigações acessórias, salvo nos casos em que a cobrança 
do impôsto lhe é assegurada pelo artigo seguinte. (2) 

Parágrafo único. As infrações à legislação dêste impôsto 
poderão ser punidas pela autoridade municipal com multas 
não superiores a 30% (trinta por cento) do montante que 
resultaria da aplicação da legislação estadual a infração 
idêntica. (2) 

Art. 62. Ressalvado o disposto no § 3.0 do art. 52, é 
assegurada ao Município a cobrança do impÔ8to nos casos 
em que da lei estadual resultar suspensão ou exclusão de 
créditos, assim como a antecipação ou o diferimento de inci
dências, relativamente ao impôsto de que trata aquêle 
artigo. (2) 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, o 
Município cobrará o impôsto como se a operação fôsse tribu
tada pelo Estado. (2) 

SEÇÃO N 
ImpÓsto sÓbre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e 
sÓbre Operações Relativas a Títulos e ValÓres Mobiliários 

Art. 63. O impôsto, de competência da União, sôbre 
operações de crédito, câmbio e seguro, e sôbre operações rela
tivas a títulos e valôres mobiliários tem como fato gerador: 

I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela 
entrega total ou parcial do montante ou do valor que cons-

(1) V. art. 3.° do Ato Complementar n.O 27, de 8-12-1966, pág. 187. 
(2) Revogados. V. art. 10 do Ato Complementar n.o 31, de 28-12-1966, 

pág. 193. 
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titua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição 
do interessado; 

II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação 
pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de 
documento que a represente, ou sua colocação à disposição 
do interessado, em montante equivalente à moeda estran
geira ou nacional entregue ou posta à disposição por êste; 

III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação 
pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou o 
recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável; 

IV - quanto às operações relativas a titulos e valôres 
mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate 
dêstes, na forma da lei aplicável. 

Parágrafo único. A incidência definida no inciso I 
exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente, quanto à 
emissão, ao pagamento ou resgate do titulo representativo 
de uma mesma operação de crédito. 

Art. 64. A base de cálculo do impôsto é: 

I - quanto às operações de crédito, o montante da obri
gação, compreendendo o principal e os juros; 

II - quanto às operações de câmbio, o respectivo mon
tante em moeda nacional, recebido, entregue ou pôsto à 
disposição; 

III - quanto às operações de seguro, o montante do 
prêmio; 

IV - quanto às operações relativas a titulos e valÔres 
mobiliârios: 

a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver; 

b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o 
valor da cotação em BÔlsa, como determinar a lei; 

c) no pagamento ou resgate, o preço. 

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as· bases 
de cálculo do impôsto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da 
política monetária. 
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Art. 66. Contribuinte do impôBto é qualquer das partes 
na operação tributada, como dispuser a lei. 

Art. 67. A receita líquida do impôsto destina-se à for
mação de reservas monetârias, na forma da lei. 

SEÇÃO V 

lmp&to sdbre Serviços de Transportes e Comunicações 

Art. 68. O impôsto, de competência da União, SÔbre 
serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador: 

I - a prestação do serviço de transporte, por qualquer 
via, de pessoas, bens, mercadorias ou valôres, salvo quando 
o trajeto se contenha inteiramente no territ6rio de um mesmo 
Município; 

II - a prestação do serviço de comunicações, assim se 
entendendo a transmissão e o recebimento, por qualquer pro
cesso, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando 
os pontos de transmissão e de recebimento se situem no ter
rit6rio de um mesmo Município e a mensagem em curso 
não possa ser captada fora dêsse territ6rio. 

Art. 69. A base de câlculo do impôsto é o preço do 
serviço. 

Art. 70. Contribuinte do impôsto é o prestador do 
serviço. 

SEÇÃO VI 

lmpdsto sdbre Serviços de Qualquer Natureza 

Art. 71. O impôsto, de competência dos Municípios, 
sôbre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a 
prestação, por emprêsa ou profissional autônomo, com ou 
sem estabelecimento fixo, de serviço que não configure, por 
si s6, fato gerador de impôsto de competência da União ou dos 
Estados. 

§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo, considera-se ser
viço: (*) 

(0) V. art. 3.°, alteração 7.a , e arts. 5.° e 9.° do Ato Complementar n.O 34, 
de 31-1-1967, págs. 206, 207 e 208. 
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I - o fornecimento de trabalho, com ou sem utilização 
de mâquinas, ferramentas ou veículos, a usuârios ou consu· 
midores finais; 

II - a locação de bens imóveis; (1) 

III - a locação de espaço em bens imóveis, a título de 
hospedagem ou para guarda de bens de qualquer natureza. (1) 

§ 2.° As atividades a que se refere o parâgrafo anterior, 
quando acompanhadas do fornecimento de mercadorias, serão 
consideradas de carâter misto para efeito de aplicação do 
disposto no § 4.° (2) do art. 53, salvo se a prestação do ser
viço constituir o seu objeto essencial e contribuir com mais 
de 75% (setenta e cinco por cento) da receita média mensal 
da atividade. (3) 

Art. 72. A base de câlculo do impôsto é o preço do 
serviço, salvo: 

I - quando se trate de prestação de serviço sob a forma 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte, caso em que o 
impôsto serâ calculado, por meio de alíquotas fixas ou variâ
veis, em função da natureza do serviço e outros fatôres perti
nentes, não compreendida nestes a renda proveniente da 
remuneração do próprio trabalho; 

II - quando a prestação do serviço tenha como parte 
integrante operação sujeita ao impôsto de que trata o art. 52, 
caso em que êste impôsto serâ calculado sôbre 50 % (cin
qüenta por cento) do valor total da operação. (4) 

Art. 73. Contribuinte do impôsto é o prestador do 
serviço. 

CAPÍTuLO V 

IMPOSTOS ESPECIAIS 

SEÇÃO I 

Impdsto stJbre Operações Relativas a Combustíveis, 
lJubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País (li) 

Art. 74. O impôsto, de competência da União, sôbre 
operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elé
trica e minerais do país tem como fato gerador: 

(1) V. art. 1.0, item 3.°, do Ato Complementar n.O 27, de 8-12-1966, pág. 187. 
(2) V. art. 4.°, I, do Decreto-Lei n.O 28, de 14-11-1966, pág. 184. 
(3) V. art. 3.°, alteração 8.a, do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, 

pág.207. 
(4) V. art. 3.°, alteração 9.a, e art. 5.°, do Ato Complementar n.O 34, de 

31-1-1967, pág. 207. 
( 5) V. art. 22, VIII, IX e X, da Constituição do Brasil, pág. 198. 
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I - a produção, como definida no art.. 46 e seu parâ-
grafo único; 

II - a importação, como definida no art. 19; 

lI! - a circulação, como definida no art. 52; 

IV -a distribuição, assim entendida a colocação do 
produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda 
ao público; 

V - o consumo, assim entendida a venda do produto ao 
público. 

§ 1.0 Para os efeitos dêste impôsto, a energia elétrica 
considera-se produto industrializado. 

§ 2.0 O impôsto incide, uma s6 vez, sôbre uma das ope
rações previstas em cada inciso dêste artigo, como dispuser 
a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem 
sua natureza ou competência, incidentes sôbre aquelas 
operações. (*) 

Art. 75. A lei observarâ o disposto neste Titulo relati
vamente: 

I - ao impôsto sôbre produtos industrializados, quando 
a incidência seja sôbre a produção ou sôbre o consumo; 

I! - ao impôsto sôbre a importação, quando a inci
dência seja sôbre essa operação; 

lI! - ao impôsto sôbre operações relativas à circulação 
de mercadorias, quando a incidência seja sõbre a distribuição. 

SEÇÃO 11 

Impostos Extraordinários 

Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a 
União pode instituir, temporàriamente, impostos extraordi
nârios compreendidos ou não entre os referidos nesta Lei, 
suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, 
contados da celebração da paz. 

( .. ) V. art. 22, § 6.0
, da Constituição do Brasil, pág. 198. 
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TÍTuLo IV 

TAXAS 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício 
regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou poten
cial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou pôsto à sua disposição. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou 
fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto (1) 
1"0· "'. 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interêsse, ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção 
de fato, em razão de interêsse público concernente à segu
rança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade 
pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos indivi
duais ou coletivos. (2) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão compe
tente nos limites da lei aplicável, com observância do processo 
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discri
cionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 
consideram-se: 

1 - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por êle usufruídos a qualquer 
título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização com
pulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade 
administrativa em efetivo funcionamento; 

11 - específicos, quando possam ser destacados em uni
dades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessi
dade públicas. 

111 - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, sepa
radamente, por parte de cada um dos seus usuários. 

(1) v. art. 3.°, alteração 10.a, do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, 
pág.207. 

(2) V. art. 7.°, do Ato Complementar n.O 31, de 28-12-1966, págs. 192/193. 
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Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, 
consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Consti
tuições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal 
e dos Municípios e a legislação com elas compatível, co
petem a cada uma dessas pessoas de direito público. 

TÍTULo V 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal, ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, e 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria obser
vará os seguintes requisitos mínimos: 

I - publicação prévia dos seguintes elementos: 

a) memorial descritivo do projeto; 

b) orçamento do custo da obra; 

c) determinação da parcela do custo da obra a ser 
financiada pela contribuição; 

d) delimitação da zona beneficiada; 

e) determinação do fator de absorção do benefício da 
valorização para tôda a zona ou para cada uma das áreas 
diferenciadas, nela contidas. 

II - fixação do prazo não inferior a 30 (trinta) dias, 
para impugnação, pelos interessados, de qualquer dos elemen
tos referidos no inciso anterior. 

IH - regulamentação do processo administrativo de 
instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso 
anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. 
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§ 1.0 A contribuição relativa a cada imóvel será deter
minada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere 
a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona bene
ficiada, em função dos respectivos fatôres individuais de 
valorização. 

§ 2.° Por ocasião do respectivo lançamento, cada con
tribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, 
da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que 
integraram o respectivo cálcúlo. 

TITuLO VI 

DISTRIBUIÇOES DE RECEITAS TRIBUTARIAS 

CAPITuLO I 

DlSPOSIÇOES GERAIS 

Art. 83. Sem prejuízo das demais disposições dêste 
Título, os Estados e Municípios que celebrem com a União 
convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coorde
nação dos respectivos programas de investimentos e serviços 
públicos, especialmente no campo da política tributária, 
poderão participar de até 10% (dez por cento) da arreca
dação efetuada, nos respectivos territórios, provenientes do 
impôsto referido no art. 43, inCidente sôbre o rendimento 
das pessoas físicas, e no art. 46, excluído o incidente sôbre o 
fumo e bebidas alcoólicas. 

Parágrafo único. O processo das distribuições previstas 
neste artigo será regulado nos convênios nêle referidos. 

Art. 84. A lei federal pode cometer aos Estados, ao Dis
trito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os 
impostos de competência da União, cujo produto lhes seja 
distribuído no todo ou em parte. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à 
arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo 
produto êstes venham a distribuir no todo ou em parte, aos 
respectivos Municípios. 
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CAPÍ'ruLO II 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 
RURAL E SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 

QUALQUER NATUREZA 

Art. 85. Serão distribuídos pela União: 

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o pro
duto da arrecadação do impôsto a que se refere o art. 29; 

II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
o produto da arrecadação, na fonte, do impõsto a que se 
refere o art. 43, incidente sôbre a renda das obrigações de sua 
dívida pública e sôbre os proventos dos seus servidores e dos 
de suas autarquias. 

§ 1.0 Independentemente de ordem das autoridad~ 
superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecada
doras dos impostos a que se refere êste artigo farão entrega, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, das impor
tâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de 
cada recolhimento. 

§ 2.° A Lei poderã autorizar os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios a incorporar definitivamente à sua 
receita o produto da arrecadação do impôsto a que se refere 
o inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cum
pridas por aquêles no interêsse da arrecadação, pela União, 
do impôsto a ela devido pelos titulares da renda ou dos 
proventos tributados. 

§ 3.° A lei poderã dispor que uma parcela, não superior 
a 20% (vinte por cento), do impôsto de que trata o inciso I 
seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento 
e arrecadação. 

CAPÍTULO IH 

FUNDOS DE PARTICIPAÇAO DOS ESTADOS E DOS 
MUNICíPIOS 

SEÇÃO I 

Constituição dos Fundos 

Art. 86. Do produto da arrecadação dos impostos a que 
se referem os artigos 43 e 46, 80% (oitenta por cento) cons-
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tituem receita da União e o restante será distribuído à razão 
de 10% (dez por cento) ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e 10% (dez por cento) ao Fundo de 
Participação dos Municípios. (*) 

Parágrafo único. Para cálculo da percentagem desti
nada aos Fundos de Participação, exclui-se do produto da 
arrecadação do impôsto a que se refere o artigo 43 a parcela 
distribuída nos têrmos do inciso II do artigo anterior. 

Art. 87. O Banco do Brasil S.A., à medida em que fôr 
recebendo as comunicações do recolhimento dos impostos a 
que se refere o artigo anterior, para escrituração na conta 
"Receita da União", efetuará automàticamente o destaque 
de 20% (vinte por cento), que creditará, em partes iguais, 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
e ao Fundo de Participação dos Municípios. 

Parágrafo único. Os totais relativos a cada impôsto, 
creditados mensalmente a cada um dos Fundos, serão comu
nicados pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da 
União até o último dia útil do mês subseqüente. 

SEÇÃO 11 

Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Estados 

Art. 88. O Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal, a que se refere o artigo 86, será distribuído da 
seguinte forma: 

I - 5% (cinco por cento), proporcionalmente à super
fície de cada entidade participante; 

II - 95% (noventa e cinco por cento), proporcional
mente ao coeficiente individual de participação, resultante do 
produto do fator representativo da população pelo fator re
presentativo do inverso da renda per capita, de cada entidade 
participante, como definidos nos artigos seguintes. 

('" ) v. art. 182 da Constituição do Brasil, pág. 202. 
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 
artigo, consideram-se : 

I - a superfície territorial apurada e a população esti
mada, quanto a cada entidade participante, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística; 

II - a renda per capita, relativa a cada entid~de par
ticipante, no último ano para o qual existam estimativas 
efetuadas pela Fundação Getúlio Vargas. 

Art. 89. O fator representativo da população, a que se 
refere o inciso II do artigo anterior, será estabelecido da 
seguinte forma: 

Percentagem que a população da entidade participante 
representa da população total do país: 

Fator 

I - Até 2 % ............................. . . . 2,0 

II - Acima de 2% até 5%: 

a) Pelos primeiros 2% ..................... 2,0 

b) para cada 0,3 % ou fração excedente, mais 0,3 

IlI- Acima de 5% até 10%: 

a) Pelos primeiros 5% ..................... 5,0 

b) Para cada 0,5 % ou fração excedente, mais 0,5 

IV - Acima de 10 % ........................ 10,0 

Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, conside
ra-se como população total do País a soma das populações 
estimadas a que se refere o inciso I do parágrafo unico do 
artigo anterior. 

Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per 
capita, a que se refere o inciso II do artigo 88, será estabele
cido da seguinte forma: 
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Inverso do índice relativo à renda per capita da entidade 
participante: 

Fator 
Até 0,0045 ...................................... 0,4 
Acima de 0,0045 até 0,0055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Acima de 0,0055 até 0,0065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
Acima de 0,0065 até 0,0075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 
Acima de 0,0075 até 0,0085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Acima de 0,0085 até 0,0095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 
Acima de 0,0095 até 0,0110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Acima de 0,0110 até 0,0130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
Acima de 0,0130 até 0,0150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
Acima de 0,0150 até 0,0170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
Acima de 0,0170 até 0,0190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 
Acima de 0,0190 até 0,0220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Acima de 0,0220 ......... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 

Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, deter
mina-se o índice relativo à renda per capita de cada enti
dade participante, tomando-se como 100 (cem) a renda 
per capita média do Pais. 

SEÇÃO III 

Critério de Distribuição do Fundo de Participação 
dos Municípios 

Art. 91. A distribuição do Fundo de Participação dos 
Municípios, a que se refere o artigo 86, far-se-â atribuindo, a 
cada Município, um coeficiente individual de participação, 
estabelecido da seguinte forma: 

Categoria do Município segundo seu número de habi
tantes: 

Coeficiente 
I - Até 10.000, para cada 2.000 ou fração 

excedente ....................... 0,2 

II - Acima de 10.000 até 30.000: 

a) Pelos primeiros 10.000 ......... . . . 1,0 

b) Para cada 4.000 ou fração excedente, 
mais...... ....................... 0,2 

III - Acima de 30.000 até 60.000 : 

a) Pelos primeiros 30.000 . . . . . . . . . . . . . 2,0 
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b) Para cada 6.000 ou fração excedente, 
mai:::: ............................ 0,2 

IV - Acima de 60.000 até 100.000: 

a) Pelos primeiros 60.000 . . . . . . . . . . . . . 3,0 

b) Para cada 8.000 ou fração excedente, 
mais....... ..................... 0,2 

V - Acima de 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 

§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo, consideram-se os Mu
nicipios regularmente instalados até 31 de julho dos anos de 
milésimos O (zero) e 5 (cinco), atribuindo-se a cada Município 
instalado nos anos intermediários uma parcela deduzida das 
quotas dos Municípios de que se desmembrarem, calculada 
proporcionalmente ao número de habitantes das áreas a êle 
incorporadas. 

§ 2.° Os limites das faixas de números de habitantes 
previstas neste artigo serão reajustados sempre que, por meio 
de recenseamento demográfico geral, seja conhecida oficial
mente a população total do País, estabelecendo-se novos limi
tes na proporção do aumento percentual daquela população, 
por referência ao recenseamento de 1960. 

§ 3.° Aos Municípios resultantes de fusão de outras uni
dades será atribuída quota equivalente à soma das quotas 
individuais dessas unidades, até que se opere a revisão nos 
anos de milésimos O (zero) e 5 (cinco). 

SEÇÃO IV 

Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais 

Art. 92. Até o último dia útil de cada exercício, o Tri
bunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil 
S.A. os coeficientes individuais de participação de cada Estado 
e do Distrito Federal, calculados na forma do disposto no 
artigo 88, e de cada Município, calculados na forma do dis
posto no artigo 91, que prevalecerão para todo o exercício 
subseqüente. 

Art. 93. Até o último dia útil de cada mês, o Banco do 
Brasil S.A. creditará a cada Estado, ao Distrito Federal e a 
cada Município as quotas a êles devidas, em parcelas distintas 
para cada um dos impostos a que se refere o artigo 86, 
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calculadas com base nos totais creditados ao Fundo corr~s
pondente, no mês anterior. 

§ 1.0 Os créditos determinados por êste artigo serão 
efetuados em contas especiais, abertas automàticamente pelo 
Banco do Brasil S.A. em sua agência na Capital de cada 
Estado, no Distrito Federal e na sede de cada Município, ou, 
em sua falta, na agência mais próxima. 

§ 2.° O cumprimento do disposto neste artigo será 
comunicado pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas 
da União, discriminadamente, até o último dia útil do mês 
subseqüente. 

SEÇÃo V 

Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais 
e Municipais 

Art. 94. Do total recebido nos têrmos dêste Capítulo, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão obri
gatõriamente 50% (cinqüenta por cento), pelo menos, ao seu 
orçamento de despesas de capital, como definidas em lei de 
normas gerais de direito financeiro. . 

§ 1.0 Para comprovação do cumprimento do disposto 
neste artigo, as pessoas jurídicas de direito público nêle refe
ridas remeterão ao Tribunal de Contas da União: 

I - cópia autêntica da parte pertinente das contas do 
Poder Executivo, relativas ao exercício anterior; 

11 r- cópia autêntica do ato de aprovação, pelo Poder 
Legislativo, das contas a que se refere o inciso anterior; 

111 - prova da observância dos requisitos aplicáveis, 
previstos em lei de normas gerais de direito financeiro, rela
tivamente ao orçamento e aos balanços do exercício anterior. 

§ 2.° O Tribunal de Contas da União poderá suspender 
o pagamento das distribuições previstas no artigo 86, nos 
casos: 

I - de ausência ou vicio da comprovação a que se refere 
o parágrafo anterior; 

11 - de falta de cumprimento ou cumprimento incorreto 
do disposto neste artigo, apurados diretamente ou por dUi-
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gência determinada às suas Delegações nos Estados, mesmo 
que tenha sido apresentada a comprovação a que se refere o 
parágrafo anterior. 

§ 3.0 A sanção prevista no parágrafo anterior subsistirá 
até comprovação, a juízo do Tribunal, de ter sido sanada a 
falta que determinou sua imposição, e não produzirá efeitos 
quanto à responsabilidade civil, penal ou administrativa do 
Governador ou Prefeito. 

CAPÍTULO IV 

IMPOSTO SOBRE OPERAQOES RELATIVAS A COMBUSTíVEIS, 
LUBRIFICANTES, ENERGIA ELÉTRICA E MINERAIS DO PAíS 

Art. 95. Do produto da arrecadação do impôsto a que 
se refere o artigo 74 serão distribuídos aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios 60% (sessenta por cento) do que 
incidir sôbre operações relativas a combustíveis, lubrificantes 
e energia elétrica e 90% (noventa por cento) do que incidir 
sôbre operações relativas a minerais do Pais. (1) 

Parágrafo único. A distribuição prevista neste artigo 
será regulada em resolução do Senado Federal, proporcional
mente à superfície, à produção e ao consumo, nos respectivos 
territórios, dos produtos a que se refere o impôsto. (2) 

Livro Segundo 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRmUTARIO 

TÍTuLO I 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTuLO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

SEÇÃO I 

Disposição Preliminar 

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende 
as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos 
e as normas complementares, que versem, no todo ou em 
parte, sôbre tributos e relações jurídicas a êles pertinentes. 

(1) V. arts. 22, VIII, IX e X, e 28, I, 11 e 111, da Constituição do Brasil, 
págs. 198, 201 e 202. 

(2) V. art. 28, parágrafo único, a e b, da Constituição do Brasil, pág. 202. 
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SEÇÃO II 

Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos 

Art. 97. Sômente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado 
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

In - a definição do fato gerador da obrigação tributária 
principal, ressalvado o disposto rio inciso I do § 3.° do artigo 
52, e do seu sujeito passivo; 

IV - A fixação da alíquota do tributo e da sua base de 
cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omis
sões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações 
nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penali
dades. 

§ 1.0 Equipara-se à majoração do tributo a modificação 
da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 

§ 2.° Não constitui majoração de tributo, para os fins 
do disposto no inciso II dêste artigo, a atualização do valor 
monetário da respectiva base de cálculo. 

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais 
revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão 
observados pela que lhes sobrevenha. 

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restrin
gem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, 
determinados com observância das regras de interpretação 
estabelecidas nesta Lei. 

SEÇÃo III 

N 01'f1Ul8 Complementares 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tra
tados e das convenções internacionais, e dos decretos: 
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I - os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas; 

11 - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 
jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia nor
mativa; 

111 - as práticas reiteradamente observadas pelas auto
ridades administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas 
neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança 
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base 
de cálculo do tributo. 

CAPITuLO 11 

VIG~NCIA DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA 

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação 
tributãria rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas 
jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo. 

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos res
pectivos territórios nos limites em que lhe reconheçam 
extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do 
que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas 
pela União. 

Art. 103. Salvo disposições em contrário, entram em 
vigor: 

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do 
artigo 100, na data da sua publicação; 

11 - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, 
quanto a seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a 
data da sua publicação; 

III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 
100, na data nêles prevista. 
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Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos 
de lei, referentes a impostos sôbre o patrimônio ou a renda: 

I - que instituem ou majoram tais impostos; 

II - que definem novas hipóteses de incidência; 

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei 
dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e obser
vado o disposto no artigo 178. 

CAPITuw IH 

APLICAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA 

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente 
aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos 
aquêles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja com
pleta nos têrmos do artigo 116. 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente inter
pretativa excluída a aplicação de penalidade à infração dos 
dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer 
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de 
tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

CAPITuw IV 

INTERPRETAÇAO E INTEGRAÇAO DA 
LEGISLAÇAO TRIBUTARIA 

Art. 107. A legislação tributária será interpretada con
forme o disposto neste Capítulo. 
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Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autori
dade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

H - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a eqüidade. 

§ 1.0 O emprêgo da analogia não poderá resultar na 
exigência de tributo não previsto em lei. 

§ 2.° O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na 
dispensa do pagamento de tributo devido. 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utili
zam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 
de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição 
dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o 
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 
direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela 
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas 
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 
definir ou limitar competências tributárias. 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributá
ria que disponha sôbre: 

I - a suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

IH - dispensa do cumprimento de obrigações tributá
rias acessórias. 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhes 
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável 
ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 
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II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, 
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua gra
duação. 

TiTuLo 11 

OBRIGAÇAO TRIBUTARIA 

CAPiTuLo I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou aces
sória. 

§ 1.0 A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente. 

§ 2.0 A obrigação acessória decorre da legislação tribu
tária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos. 

§ 3.0 A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal relativa
mente à penalidade pecuniária. 

CAPÍTULO 11 

FATO GERADOR 

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situa
ção definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática 
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 
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Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, conside
ra-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento 
em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias 
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, nos têrmos de 
direito aplicável. 

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior 
e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios 
jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de 
seu implemento; 

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da 
prática do ato ou da celebração do negócio. 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpre
tada abstraindo-se: 

I - da validade jurídica dos atos efetivamente pratica
dos pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como 
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

CAPÍTuLO III 

SUJEITO ATIVO 

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica 
de direito público titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa 
jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembra
mento territorial de outra, sub-roga-se nos direitos desta, cuja 
legislação tribUtária aplicará até que entre em vigor a sua 
própria. 

39 



CAPÍTULo IV 

SUJEITO PASSIVO 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária. 

Parâgrafo único. O sujeito passivo da obrigação princi
pal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsãvel, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa 
de lei. 

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a 
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrârio, as con
venções particulares, relativas à responsabilidade pelo paga
mento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, 
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obri
gações tributãrias correspondentes. 

SEÇÃO 11 

Solidariedade 

Art. 124. São solidàriamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interêsse comum na situa
ção que constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parâgrafo único. A solidariedade referida neste artigo 
não comporta benefício de ordem. 

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrârio, são os 
seguintes os efeitos da solidariedade: 
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I - o pagamento efetuado por um dos obrigados apro
veita aos demais; 

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os 
obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um dêles, 
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais 
pelo saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra 
um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

SEÇÃO III 

Capacidade Tributária 

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe : 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que 
importem privação ou limitação do exercicio de atividades 
civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta 
de seus bens ou negócios; 

III - de estar a pessoa jurídica regularmente consti
tuída, bastando que configure uma unidade econômica ou 
profissional. 

SEÇÃO IV 

Domicílio Tributário 

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou res
ponsâvel, de domicílio tributârio, na forma da legislação apli
cável, considera-se como tal: 

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habi
tual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habi
tual de sua atividade; 

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou 
às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos 
atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada esta
belecimento; 
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lU - quanto às pessoas jurídicas de direito público, 
qualquer de suas repartições no território da entidade tribu
tante. 

§ 1.0 Quando não couber a aplicação das regras fixadas 
em qualquer dos incisos dêste artigo, considerar-se-á como 
domicilio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da 
situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que 
deram origem à obrigação. 

§ 2.0 A autoridade administrativa pode recusar o domi
cilio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação 
ou a. fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do 
parágrafo anterior. 

CAPÍTuLo V 

RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

SEÇÃO I 

Disposição Geral 

Art. 128. Sem prejuÍZO do disposto neste Capitulo, a lei 
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo cré
dito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contri
buinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumpri
mento total ou parcial da referida obrigação. 

SEÇÃO 11 

Responsabilidade dos Stlcessore.~ 

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos 
créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso 
de constituição à data dos atos nela referidos, e aos consti
tuídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos 
a obrigações tributárias surgidas até a referida data. 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições 
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de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquiren
tes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 

parágrafo único. No caso de arrematação em hasta 
pública, a sub-rogação ocorre sôbre o respectivo preço. 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos 
aos bens adquiridos ou remidos com inobservância do disposto 
no art. 191; (*) 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, 
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha 
ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante 
do quinhão do legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até 
a data da abertura da sucessão. 

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resul
tar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 
outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, 
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, trans
formadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos 
casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, 
quando a exploração da respectiva atividade seja continuada 
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma 
ou outra razão social, ou sob firma individual. 

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito pri
vado que adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profis
sional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 
outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde 
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adqui
rido, devidos até à data do ato: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade; 

II - subsidiàriamente com o alienante, se êste prosse
guir na exploração ou iniciar, dentro de seis meses a contar 

(O) V. art. 4.°, 11, do Decreto-Lei n.O 28, de 14-11-1966, pág. 184. 
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da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 
ramo de comércio, indústria ou profissão. 

SEÇÃO III 

Responsabilidade de T Meeiros 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, res
pondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem 
~u pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos me
nores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por 
seus tutelados ou curatelados; 

'- III - os administradores de bens de terceiros, pelos tri
butos devidos por êstes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, peloR tributos devidos pela 
massa falida ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuârios de 
oficio, pelos tributos devidos sôbre os atos praticados por 
êles, ou perante êles, em razão do 'seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 
pessoas. 

Parâgrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, 
em matéria de penalidades, às de carâter moratório. 

Art. 135. São pessoalmente responsâveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributârias resultantes de atos 
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 
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II - os mandatários, prepostos e empregados; 



III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado. 

SEÇÃO N 

Responsabilidade por Infrações 

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a respon
sabilidade por infrações da legislação tributária in depende da 
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natu
reza e extensão dos efeitos do ato. 

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I - quanto às infrações conceituadas por lei como cri
mes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício 
regular de administração, mandato, função, cargo ou em
prêgo ou no cumprimento de ordem expressa emitida por 
quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo espe
cífico do agente seja elementar; 

III - quanto às infrações que decorram direta e exclu
sivamente de dolo específico: 

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas 
por quem respondem; 

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra 
seus mandantes, preponentes ou empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado, contra estas. 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia 
espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade adminis
trativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denún
cia apresentada após o início de qualquer procedimento admi
nistrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a 
infração. 
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TITuLo III 

CMDITO TRIBUTÁRIO 

CAPITuLo I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação prin
cipal e tem a mesma natureza desta. 

Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tri
butário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os 
privilégios a êle atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade 
não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído 
sOmente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade sus
pensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos 
quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabili
dade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as res
pectivas garantias. 

CAPÍTULo 11 

CONSTlTUIÇAO 00 CR1:DITO TRIBUTARIO 

SEÇÃO I 

Lançamento 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade admi
nistrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspon
dente, . determinar a matéria tributável, calcular o montante 
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lança
mento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade 
funcional. 

Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando 
o valor tributável esteja expresso em moeda estrangeira, no 
lançamentofar-se-á sua conversão em moeda nacional ao 
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. 
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Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência 
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1.0 Aplica-se ao lançamento a legislação que,poste
riormente à ocon'ência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novos critérios de apuração ou processos de fisca
lização, ampliado os podêres de investigação das autoridades 
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias 
ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de 
atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

§ 2.° O disposto neste artigo não se aplica aos impostos 
lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva 
lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se 
considera ocorrido. 

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao 
sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 

II - recurso de ofício; 

IH - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 
nos casos previstos no art. 149. 

Art. 146. A modificação introduzida de ofício ou em con
seqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício 
do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um 
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido poste
riormente à sua introdução. 

SEÇÃo 11 

Modalidades de Lançamento 

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na decla
ração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, 
na forma da legislação tributária, presta à autoridade admi
nistrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis 
à sua efetivação. 

§ 1.0 A retificação da declaração por iniciativa do pró
prio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só 
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é admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, 
e antes de notificado o lançamento. 

§ 2.° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo 
seu exame serão retificados de ofício pela autoridade admi
nistrativa a que competir a revisão daquela. 

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou 
tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, 
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, niediante 
processo regular, arbitrará aquêle valor ou preço, sempre que 
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os escla
recimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito 
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em 
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa 
ou judicial. 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício 
pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 

II - quando a declaração não seja prestada, por quem 
de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora 
tenha prestado declaração nos têrmos do inciso anterior, deixe 
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a 
pedido de esclarecimento formulado pela autoridade adminis
trativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatOria
mente, a juízo daquela autoridade; 

IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão 
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária, 
como sendo de declaração obrigatória; 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por 
parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade 
a que se refere o artigo seguinte; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito 
passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar a 
aplicação de penalidade pecuniária; 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou ter
ceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simu
lação; 
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VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou 
não provado por ocasião do lançamento anterior; 

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, 
ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, 
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade 
essencial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento s6 pode Ber 
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre 
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo 
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da auto
ridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida 
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exer
cida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 1.0 O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos 
dêste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da 
ulterior homologação do lançamento. 

§ 2.° Não influem sôbre a obrigação tributária quais
quer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito 
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial 
do crédito. 

§ 3.° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, 
porém, considerados na apuração do saldo porventura devido 
e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua gra
duação. 

§ 4.° Se a lei não fixar prazo à homologação, será êle 
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador; expirado 
êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação. 

CAPiTUJ.O IH 

SUSPENSAO 00 CRl!:DITO TRmUTARIO 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tribu
tário: 
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I - moratória; 

11 - o depósito do seu montante integral; 

111 - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa 
o cumprimento das obrigações acessórias dependerites da obri
gação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conse
qüente. 

SEÇÃO II 

Moratória 

Art. 152. A moratória sômente pode ser concedida: 

I - em caráter geral: 

a) pela pessoa jurídica de direito público competente 
para instituir o tributo a que se refira; 

. b) pela União, quanto a tributos de competência dos 
Estados, do· Distrito Federal ou dos Municipios,quando simul
tâneamente concedida quanto aos tributos de competência 
federal e às obrigações de direito privado; 

11 - em caráter individual, por despacho da autoridade 
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do 
inciso anterior. 

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode 
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determi
nada região do território da pessoa jurídica de direito público 
que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos 
passivos. 

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral 
ou autorize sua concessão em. caráter individual especificará 
sem prejuízo de outros requisitos: 

I - o prazo de duração do favor; 
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II - as condições da concessão do favor em caráter indi
vidual; 

III - sendo caso: 

a) os tributos a que se aplica; 

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do 
prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de 
uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso 
de concessão em caráter individual; 

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo benefi
ciado no caso de concessão em caráter individual. 

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a mora
tória somente abrange os créditos definitivamente constituí
dos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo 
lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regu
larmente notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos 
de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro 
em benefício daquele. 

Art. 155. A concessão da moratória em caráter indivi
dual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sem
pre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou 
de satisfazer às condições ou não cumprira ou deixou de 
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se 
o crédito acrescido de juros de mora: 

I - com imposição da penalidade cabível nos casos de 
dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício 
daquele; 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

Parágrafo único. No caso do inciso I dêste artigo, o 
tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revo
gação não se computa para efeito da prescrição do direito à 
cobrança do crédito; no caso do inciso II dêste artigo, a revo
gação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. 
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CAPÍTULO IV 

EXTINÇAO DO CRÉDITO TRmUTARIO 

SEÇÃO I 

Modalidades de Extinção 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento; 

II - a compensação; 

III - a transação; 

IV - a remissão; 

V - a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão de depósito em renda; 

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lan
çamento, nos têrmos do disposto no art. 150 e seus §§ 1.0 e 4.°; 

VIII - a consignação em pagamento, nos têrmos do 
disposto no § 2.° do art. 164; 

IX - a decisão administrativa irreformável, assim 
entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais 
possa ser objeto de ação anulatória; 

X - a decisão judicial passada em julgado. 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da 
extinção total ou parcial do crédito sõbre a ulterior verificação 
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto 
nos arts. 144 e 149. 

SEÇÃO II 

Pagamento 

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o paga
mento integral do crédito tributário. 

Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em 
presunção de pagamento: 
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I - quando parcial, das prestações em que se decom
ponha; 

II - quando total, de outros créditos referentes ao 
mesmo ou a outros tributos. 

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser 
a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente 
do domicilio do sujeito passivo. 

Art. 160. Quando a legislação tributâria não fixar o 
tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta 
dias depois da data em que se considera o sujeito passivo noti
ficado do lançamento. 

Parâgrafo único. A legislação tributâria pode conceder 
desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que 
estabeleça. 

Art. 161. O crédito não integralmente pago no venci
mento é acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo 
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penali
dades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garan
tia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

§ 1.° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 
mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 

§ 2.° O disposto neste artigo não se aplica na pendência 
de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para 
pagamento do crédito. 

Art. 162. O pagamento é efetuado: 

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal; 

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em 
papel selado, ou por processo mecânico. . 

§ 1.0 A legislação tributâria pode determinar as garan
tias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, 
desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o paga
mento em moeda corrente. 

§ 2.° O crédito pago por cheque somente se considera 
extinto com o resgate dêste pelo sacado. 
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§ 3.0 O crédito pagável em estampilha considera-se 
extinto com a inutillzação regular daquela, ressalvado o . dis
posto no art. 150. 

§ 4.0 A perda ou destruição da estampilha, ou o êrro no 
pagamento por esta modalidade não dão direito a restituição, 
salvo nos casos expressamente previstos na legislação tribu
tária, ou naquelas em que o êrro seja imputável à autoridade 

. administrativa. 

§ 5.0 O pagamento em papel selado ou por processo 
mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. 

Art. 163. Existindo simultâneamente dois ou mais débi
tos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma 
pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a 
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária 
ou juros de mora, a autoridade administrativa competente 
para receber o pagamento determinará a respectiva impu
tação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que 
enumeradas: 

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação pró
pria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade 
tributária; 

II '- primeiramente, às contribuições de melhoria, depois 
às taxas e· por fim aos impostos; 

IH - na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

IV - na ordem decrescente dos montantes. 

Art. 164. A importância do crédito tributário pode ser 
consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: 

I - de recusa de recebimento, ou subordinação dêste ao 
pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumpri
mento de obrigação acessória; 

H - de subordinação do recebimento ao cumprimento 
de exigências administrativas sem fundamento legal; 

IH - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de 
direito público, de tributo idêntico sôbre um mesmo fato 
gerador. 
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§ 1.0 A consignação só pode versar sôbre o crédito que 
o consignante se propõe pagar. 

§ 2.° Julgada procedente a consignação, o pagamento 
se reputa efetuado e a importância consignada é convertida 
em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou 
em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 

SEÇÃO IH 

Pag«mento Indevido 

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independente
mente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do 
tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressal
vado o disposto no § 4.° do artigo 162, nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo inde
vido ou maior que o devido em face da legislação tributária 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 

II - êrro na identificação do sujeito passivo, na deter
minação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do 
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer 
documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de deci
são condenatória. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por 
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro 
sOmente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por 
êste expressamente autorizado a recebê-la. 

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá 
lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e 
das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações 
de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. 

Parágrafo único. A restituição vence juros não capita
lizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva 
que a determinar. 

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se 
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 
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I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data 
da extinção do crédito tributário; 

II - na hipótese do inciso lU do art. 165, da data em 
que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar 
em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da 
decisão administrativa que denegar a restituição. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido 
pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por 
metade, a partir da data da intimação vàlidamente feita ao 
representante judicial da Fazenda Pública interessada. 

SEÇÃO IV 

Demais Modalidades de Extinção 

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias 
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à 
autoridade administrativa, autorizar a compensação de crédi
tos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou 
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. 

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito 
passivo, a lei determinará, para os efeitos dêste artigo, a apu
ração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução 
maior que a correspondente ao juro de 1 % (um por cento) 
ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e 
a do vencimento. 

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabe
leça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 
celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe 
em terminação de litígio e conseqüente extinção de crédito 
tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade compe
tente para autorizar a transação em cada caso. 

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administra
tiva a conceder por despacho fundamentado, remissão total 
ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

I - à situação econômica do sujeito passivo; 
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II - ao êrro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, 
quanto a matéria de fato; 

III - à diminuta importância do crédito tributário; 

IV - a considerações de eqüidade, em relação com as 
características pessoais ou materiais do caso; 

V - a condições peculiares a determinada região do ter
ritório da entidade tributante. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não 
gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto 
no art. 155. 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nêle pre
visto, contado da data em que tenha sido iniciada a consti
tuição do crédito tributário pela notificação ao sujeito pas
sivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

I - pela citação pessoal feita ao devedor; 

H - pelo protesto judicial; 

IH - por qualquer ato judicial que constitua em mora 
o devedor; 

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudi
cial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 
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CAPÍTuLo' V . 

EXCLUSAO DO CRltDITO TRIBUTARIO 

SEÇÃO I 

. Disposições Gerais 

Art. 175. Excluem o crédito tributârio: 

I - a isenção; 

II - a anistia. 

Parâgrafo único. A exclusão do crédito tributârio não 
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependen
tes da obrigação principal cujo crédito seja excluido, ou dela 
conseqüentes. 

SEÇÃO 11 

Isenção 

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, 
é sempre decorrente de lei que especifique as condições e 
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se 
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. 

Parâgrafo único. A isenção pode ser restrita a determi
nada região do território da entidade tributante, em função de 
condições a ela peculiares. 

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção 
não é extensiva: 

I - às taxas e às contribuições de melhoria; 

II - aos tributos instituidos posteriormente à sua con-
cessão. . 

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo 
ou em função de determinadas condições, pode ser revogada 
ou· modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto 
no inciso III do art. 104. . 

Art. 179. A isenção, quando não concedida em carâter 
geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade 
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administrativa, em requerimento com o qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento 
dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. 

§ 1.0 Tratando-se de tributo lançado pOI período certo 
de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes 
da expiração de cada período, cessando automàticamente os 
seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o 
interessado deixar de. promover a continuidade do reconheci
mento da isenção. 

§ 2.° O despacho referido neste artigo não gera direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155. 

SEÇÃO III 

Anistia 

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações 
cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não 
se aplicando: 

I --,. aos atos qualificados em lei como crimes ou contra
venções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam prati
cados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou 
por terceiro em benefício daquele; 

II __ salvo disposição em contrário, às infrações resul
tantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou 
jurídicas. 

Art. 181. A anistia pode ser concedida: 

I - em caráter geral; 

II - limitadamente: 

a) às infrações da legislação relativa a determinado 
tributo; . 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias 
até determinado montante, conjugadas ou não com penalida
des de outra natureza; 

c) a determinada região do território da entidade tribu
tante, em função de condições a ela peculiares; 
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d) sob condição do pagamento de tributo no prazo 
fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída 
pela mesma lei à autoridade administrativa. 

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter 
geral, é efetivada em cada caso, por despacho da autoridade 
administrativa, em requerimento com o qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do cumpri
mento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não 
gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o dis
posto no art. 155. 

CAPÍTuLO VI 

GARANTIAS E PRIVILJl:GIOS DO CRJl:DITO TRIBUT ARIO 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste 
capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam 
expressamente previstas em lei, em função da natureza ou 
das características do tributo e a que se refiram. 

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas 
ao crédito tributário não altera a natureza dêste nem a da 
obrigação tributária a que corresponda. 

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sôbre 
determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo 
pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das 
rendas de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, 
seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por 
ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabili
dade, seja qual fôr a data da constituição do ônus ou da 
cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei 
declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou one
ração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo 
em débito para com a Fazenda Pública por crédito tribu
tário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de 
execução. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou 
rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de 
execução. 

SEÇÃO II 

Prefer~cias 

Art. 186. O crédito tributârio prefere a qualquer outro, 
seja qual fôr a natureza ou o tempo da constituição dêste, 
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho. 

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não 
é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 
concordata, inventârio ou arrolamento. 

Parágrafo único. O concurso de preferência sômente 
se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na 
seguinte ordem: 

I - União; 

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjunta
mente e pro rata; 

III - Municípios, conjuntamente e pro rata; 

Art. 188. São encargos da massa falida, pagáveis pre
ferencialmente a quaisquer outros e às dívidas da massa, 
os créditos tributârios, vencidos e vincendos, exigíveis no 
decurso do processo de falência. 

§ 1.0 Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá 
as partes ao processo competente, mandando reservar bens 
suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se 
a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra 
forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, 
o representante da Fazenda Pública interessada. 

§ 2.° O disposto neste artigo aplica-se aos processos de 
concordata. 

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer 
créditos habilitados em inventârio ou arrolamento, ou a 
outros encargos do monte, os créditos tributários, vencidos 
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ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis 
no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, pro
ceder-se-á na forma do disposto no § 1.0 do artigo anterior. 

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer 
outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo 
de pessoas juridicas de direito privado em liquidação judi
cial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. 

Art. 191. Não será concedida concordata nem decla
rada a extinção das obrigações do falido, sem que o reque
rente faça prova da quitação de todos os tributos relativos 
à sua atividade mercantil. 

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de par
tilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de 
todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas 
rendas. 

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por 
lei, nenhum departamento da administração pública da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua 
autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em con
corrência pública sem que o contratante ou proponente faça 
prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda 
Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre. 

TÍTULo IV 

ADMINISTRAÇAO TRIBlIT ARIA 

CAPÍTULO I 

FISCALIZAÇÃO 

. Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto 
nesta Lei, regulará, em' caráter geral ou especificamente· em 
função da natureza do tributo de que se tratar, a competência 
e os podêres das autoridades administrativas em matéria de 
fiscalização da sua aplicação: 

Parágrafo único. A legislação a que se refere êste artigo 
aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou 
.não, inclusive às· que gozem de imunidade tributária ou de 
isenção de caráter pessoal. 
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Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limita
tivas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comer
ciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação dêstes de 
exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração 
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles 
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição 40s 
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou 
presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os têr
mos necessários para que se documente o inicio do procedi
mento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo 
máximo para a conclusão daquelas. . 

Parágrafo único. Os têrmos a que se refere êste artigo 
serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais 
exibidos; quando lavrados em separado, dêles se entregará à 
pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade 
a que se refere êste artigo. 

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a 
prestar à autoridade administrativa tôdas as informações de 
que disponhaln com relação aos bens, negócios ou atividades 
de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
oficio; 

11 - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e 
demais instituições financeiras; 

111 - as emprêsas de administração de bens; 

IV --' os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

v - os inventariantes; 

VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII ...,.... quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei 
designe, em .razão de seu cargo, ofício, função, ministério, 
atividade ou profissão. 
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Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não 
abrange a prestação de informações quanto a fatos sôbre os 
quais o informante esteja legalmente obrigado a observar 
segrêdo em razão de cargo, ofício, função, ministério, ativi
dade ou profissão. 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação crimi
nal, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte 
da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer 
informação, obtida em razão do oficio, sôbre a situação eco
nômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros 
e sôbre a natureza, e o estado dos seus negócios ou atividades. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, 
imicamente, os casos previstos no artigo seguinte e os de 
requisição regular da autoridade judiciária no interêsse da 
justiça. 

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mu
tuamente assistêI;lcia para a fiscalização dos tributos respec
tivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em 
caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

Art. 200. As autoridades administrativas federais pode
rão requisitar o auxilio da fôrça pública federal, estadual 
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de emba
raço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando 
necessârio à efetivação de medida prevista na legislação tri
butária, ainda que não se configure fato definido em lei, 
como crime ou contravenção. 

CAPÍTuLO 11 

OlVIDA ATIVA 

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente 
de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repar
tição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final profe
rida em processo regular. 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não 
exclui, para os efeitos dêste artigo, a liquidez do crédito. 

Art. 202. O têrmo de inscrição da divida ativa, auten
ticado pela autoridade competente, indicam obrigatôria
mente: 
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I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsá
veis, bem como, sempre que possível, o domicilio ou a resi
dência de um e de outros; 

11 - a quantia devida e a maneira de calcular os juros 
de mora acrescidos; 

111 - a origem e natureza do crédito, mencionada espe
cificamente a disposição da lei em que seja fundado; 

IV - a data em que foi inscrita; 

V - sendo caso, o número do processo administrativo 
de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos 
dêste artigo, a indicação do livro e da fôlha da inscrição. 

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos pre
vistos no artigo anterior, ou o êrro a êles relativo, são causas 
de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão 
de primeira instância, mediante substituição da certidão 
nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado 
o prazo para defesa, que sômente poderá versar sôbre a parte 
modificada. 

Art. 204. A dívida ativa regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pre
constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere êste artigo 
é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo 
do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

CAPÍTULo 111 

CERTIDõES NEGATIVAS 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação 
de determinado tributo, quando exigível, seja feita por cer
tidão negativa, expedida à vista de requerimento do inte
ressado, que contenha tôdas as informações necessárias à 
identificação de sua pessoa, domicilio fiscal e ramo de negó
cio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 
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Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expe
dida nos têrmos em que tenha sido requerida e será forne
cida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do reque
rimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo 
anterior a certidão de que conste a existência de créditos 
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja sus
pensa. 

Art. 207. Independentemente de disposição legal per
missiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou 
o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indis
pensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, 
porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura 
devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as rela
tivas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao 
infrator. 

Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou 
fraude, que contenha êrro contra a Fazenda Pública, respon
sabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo cré
dito tributário e juros de mora acrescidos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a 
responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. 

DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 209. A expressão "Fazenda Pública", quando em
pregada nesta Lei sem qualificação, abrange a Fazenda 
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou na legislação 
tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o 
dia de início e incluindo-se o de vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem 
em dia de expediente normal na repartição em que corra o 
processo ou deva ser praticado o ato. 

Art. 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia 
e Finanças, do Ministério da Fazenda, prestar assistência 
técnica aos governos estaduais e municipais, com o objetivo 
de assegurar a uniforme aplicação da presente Lei. 
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Art. 212. Os Podêres Executivos federal, estaduais e 
municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) 
dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto 
único, da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos 
repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de 
cada ano. 

Art. 213. Os Estados pertencentes a uma mesma região 
geo-econõmica celebrarão entre si convênios para o estabe
lecimento de alíquota uniforme para o impôsto a que se 
refere o artigo 52. 

Parágrafo único. Os Municípios de um mesmo Estado 
procederão igualmente no que se refere à fixação da alíquota 
de que trata o art. 60. 

Art. 214. O Poder Executivo promoverá a realização 
de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a inci
dência do impôsto sôbre operações relativas à circulação de 
mercadorias, no caso de exportação para o exterior. 

Art. 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Exe
cutivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de impôsto 
a que se refere o art. 52, dentro de limites e segundo crité
rios por ela estabelecidos. 

Art. 216. O Poder Executivo proporá as medidas legis
lativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investi
mentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumpri
mento do disposto no art. 21 da Emenda Constitucional 
n.o 18, de 1965. 

Art. 217. Esta Lei entrará em vigor, em todo o território 
nacional, no dia 1.0 de janeiro de 1967, revogadas as dispo
sições em contrário, especialmente a Lei n.o 854, de 10 de 
outubro de 1949. (*) 

Brasilia, 25 de outubro de 1966; 145.0 da Independência 
e 78.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavio Bulhões 
Carlos Medeiros Silva 

(.) V. art. 1.° do Decreto-Lei n.O 27, de 14-11-1966, pág. 181. 
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS 
DO MINISTRO DA FAZENDA 



Exposição de Motivos D. ° 662 12 de setembro de 1966 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
v. Ex.a o anexo projeto de lei que dispõe sôbre o Sistema 
Tributário Nacional e institui Normas Gerais de Direito Tri
butário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 

A instituição de normas gerais é reclamada de longa 
data pelos juristas, pelos estudiosos de finanças e pelos téc
nicos de administração. O que se reclama é um sistema de 
normas gerais aplicáveis a todos os tributos, ou seja um texto 
básico disciplinador do exercicio do poder de tributar. Essa 
disciplina é especialmente necessária no Brasil, país de or
ganização federativa, onde é freqüente a adoção de critérios 
diferentes em situações econômica e juridicamente idênticas. 

2. O Projeto divide-se em dois Livros, dedicados, o 
primeiro ao Sistema Tributário Nacional e o segundo às 
Normas Gerais de Direito Tributário. Uma disposição Prelimi
nar (art. 1.0), antecedendo a ambos os Livros porque aplicável 
a um e ao outro, define o conteúdo do Projeto em sua totali
dade em função da sua dúpl1ce matriz constitucional: regular 
o Sistema Tributário Nacional com fundamento na Emenda 
Constitucional n.o 18, e estabelecer as Normas Gerais de Direi
to Tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, com fundamento no artigo 5.°, 
n.o XV, letra "b", da Constituição Federal. 

3. O Livro I, relativo ao Sistema Tributário Nacional, com
pendia as disposições, complementares ou normativas, dire
tamente decorrentes da Emenda Constitucional n.o 18, ou 
necessárias à implementação dos preceitos nela estabelecidos. 
Divide-se êle em seis Titulos, a saber: 
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Título I: Disposições Gerais, compreendendo os artigos 
2.° a 5.°, enumera as normas legais que regem o sistema 
tributário, fixa o conceito de tributo e os elementos que o 
determinam, e refere as espécies de tributos. 

Titulo II: Competência Tributária, compreendendo os 
artigos 6.° a 15, classificados em dois capitulos, define o al
cance da competência tributária e suas características, e re
produz o elenco das limitações constitucionais daquela com
petência, complementando ou regulamentando as disposições 
da Emenda Constitucional n.o 18 a respeito da matéria. 

Título lII: Impostos, compreendendo os artigos 16 a 
76, classificados em 5 capítulos, fixa conceito de impôsto e 
define, quanto a cada um dos impostos componentes do sis
tema tributário nacional, o fato gerador da obrigação de pagá
lo, a sua base de cálculo, e a pessoa do respectivo contribuin
te. Essas normas dirigem-se, como é óbvio, ao legislador fe
deral, estadual ou municipal, para sua orientação na feitura 
das leis especificas a cada impôsto. Nesta parte, que diz mais 
de perto com os problemas econômicos, jurídicos e técnicos 
atinentes às características de cada impôsto, a comissão con
tou com a valiosa colaboração de técnicos fazendários fede
rais, estaduais e municipais, e especialmente com o subsídio 
dos debates e das conclusões da Reunião dos Secretários de 
Fazenda dos Estados, realizada no Rio de Janeiro em julho 
último. Foram consideradas, ainda, numerosas sugestões 
recebidas das entidades de classe, representativas dos con
tribuintes, cujo maior interêsse polarizou-se, naturalmente, 
para a matéria dêste Título. 

Título IV: Taxas, compreendendo os artigos 77 a ao, 
define o conceito dêste tributo e as condições para sua cobran
ça pela União, pelos Estados e pelos Municípios, regulamen
tando o que a respeito dispõe a Emenda Constitucional n.o 18. 

Título V: Contribuições de Melhoria, compreendendo 
os artigos 81 e 82, tem conteúdo similar ao do TítulO anterior, 
especificamente quanto a esta espécie tributária. 

Título VI: Distribuições de Receitas Tributárias, com
preendendo os artigos 83 a 95, classificados em 4 capítulos, 
contém as disposições, complementares ou normativas, neces
sárias à implementação do disposto nos artigos 20 a 24 da 
Emenda Constitucional n.o 18. 
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4. O Livro lI, concernente às Normas Gerais de Direito 
Tributãrio, é, em sua maior parte, reprodução do texto do Pro
jeto de 1954, apenas revisto ou atualizado em pontos de de
talhe. Divide-se êle em 4 Títulos, a saber: 

Título I: Legislação Tributãria, compreendendo os ar
tigos 96 a 112, classificados em 4 capítulos, enumera os atos 
normativos em matéria tributãria e define o conteúdo e al
cance próprios de cada um dêles, especialmente no tocante 
à matéria constitucionalmente reservada às leis, isto é, às 
normas jurídicas resultantes da colaboração dos Podêres Le
gislativo e Executivo. Traça normas quanto ao início de 
vigência dos atos normativos, inovando sôbre o direito comum 
a respeito, unicamente quando exigido por características 
próprias ao direito tributãrio. Finalmente, prevê, para orien
tação do legislador e do aplicador da lei, normas relativas 
à interpretação e integração desta, matéria altamente contro
vertida em doutrina e na jurisprudência, em que são aconse
lhãveis diretrizes tendentes a conciliar a segurança da ordem 
jurídica, o respeito aos direitos individuais, e a proteção do 
legítimo interêsse do Poder Público. 

Titulo lI: Obrigação Tributãria, compreendendo os ar
tigos 113 a 138, classificados em 5 capítulos, contém normas 
definidoras do fato gerador dos tributos e orientadoras da 
interpretação, para efeitos fiscais, dos atos, fatos ou negócios 
privados; normas orientadoras da definição, pelo legislador 
ordinãrio, do sujeito passivo das obrigações tributãrias e 
da atribuição, a terceiros, de responsabilidade excludente, 
solidãria ou substitutiva da que cabe ao contribuinte. 

Titulo 11I: Crédito Tributãrio, compreendendo os ar
tigos 139 a 195, classificados em 6 capitulos, traça normas 
disciplinadoras da constituição do referido crédito, pelas vã
rias modalidades de lançamento, ou da revisão dêste, por 
forma a conciliar a segurança da arrecadação com o respeito 
aos direitos individuais. Cuida, ainda, das hipóteses em 
que o crédito tributãrio pode ter sua exigibilidade suspensa 
ou excluida, disciplinando especialmente, sob êste último 
aspecto, a importante matéria de isenções. Trata, ainda, êste 
Título das garantias e dos privilégios de crédito tributãrio, 
quer como meios assecuratórios da cobrança dos tributos, 
quer como regras de solução de conflitos entre tais créditos 
e créditos de outras naturezas. 

Título IV: Administração Tributãria, compreendendo 
os artigos 196 a 212, classificados em 3 capitulos, traça nor-
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mas referentes à fiscalização e aos podêres das autoridades 
administrativas; à divida ativa e aos requisitos formais da 
constituição do título suscetível de cobrança executiva; e 
às certidões negativas. 

5. O Projeto termina com algumas Disposições Finais 
e Transitórias, contidas nos artigos 213 a 218, que, além de 
definir têrmos e regular a contagem de prazos, determinam 
a vigência da Lei a partir de 1.0 de janeiro de 1967, ressal
vando, com base no § 1.0 do artigo 26 da Emenda Constitu
cional n.o 18, a vigência escalonada do impôsto estadual sôbre 
a circulação de mercadorias e do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

Ao submeter a Vossa Excelência o anexo projeto, peço 
vênia para encarecer a sua importância e urgência na con
vicção de que, com a promulgação da presente Lei, terá o 
nosso país vencido mais uma significativa etapa do seu pro
gresso no aperfeiçoamento das suas instituições econômicas, 
sociais, jurídicas e administrativas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
os protestos do meu mais profundo respeito. 
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MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL 



SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL 

Na forma do artigo 5.°, § 3.°, do Ato Institucional 

n.o 2, tenho a honra de submeter à deliberação de Vossas 

Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Mi

nistro de Estado dos Negócios da Fazenda, o inéluso Projeto 

de Lei que dispõe sôbre o Sistema Tributário Nacional e ins

titui normas gerais de Direito Tributário, aplicáveis à União, 

Estados e Municípios. 

Brasilla, 14 de setembro de 1966 

H. CASTELLO BRANCO 
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INDICE ANALITICO 



AÇÃO 

INDICE ANALITICO 

Lei n.o 5.172, de 25/10/1966 
(Sistema Tributário Nacional) 

A 

- Anulatória da decisão administrativa que dene-
gar a restituição de tributos ................ Art. 169 

- Para cobrança do crédito tributário ........ Art. 174 

ADMINISTRADORES 

- Ver "Responsabilidade Tributária" 

ALIENAÇÃO 

- De bens ou rendas por sujeito passivo em 
débito para com a Fazenda Pública por cré
dito tributário regularmente inscrito como di
vida ativa em fase de execução: presume-se 
fraudulenta .............................. Art. 185 

- Fiduciária, em garantia: não está sujeita ao im
pÔsto estadual sôbre operações relativas à cir-
culação de mercadorias .................. Art. 52, § 3.°, n 

AL1QUOTA 

- A lei estadual pode autorizar o Poder Execu
tivo a reajustar, no exercício de 1967, a ali-
quota do impÔsto estadual sôbre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias ........... . 

- Do impÔsto federal sôbre a exportação: ... . 
ad vaIorem ......................... . 
especifica ............................ . 

- Do ~ô~!l:~er~l .. s~~~~ . ~ . ~:~~.a:~~~ . : : : : 
especifica .......................... . 

- Quando ela pode ser alterada: 
no impôsto federal sôbre a exportação 
no impôsto federal sôbre a importação 

Art. 215 

Art. 24, n 
Art. 24, I 

Art. 20, n 
Art. 20, I 

Art. 26 
Art. 21 
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- Uniforme para o impôsto estadual sôbre ope-
rações relativas à circUlação de mercadorias ... Arts. 57 e 213 

- Ver também "Fixação" e "Uniformi-
dade do Tributo" 

ANALOGIA 

- Ver "Interpretação" 

ANISTIA 

- Abrange exclusivamente as infrações come
tidas anteriormente à vigência da lei que a 
concede ................................ . 

- Exclui o crédito tributário .............. . 

- Pode ser concedida em caráter geral, ou limi-
tadamente .............................. . 

- Quando não concedida em caráter geral é efe
tivada em cada caso mediante requerimento 
do interessado fazendo prova do preenchimento 
das condições e dos requisitos previstos em 
lei .................................... . 

ARREMATANTE 

- Ver "Impõsto Federal sôbre a Importação" 

ASSIST:ENCIA TtCNICA 

Art. 180 

Art. 175, 11 

Art. 181 

Art. 182 

- Aos Governos Estaduais e Municipais, pelo 
Conselho Técnico de Economia e Finanças, do 
Ministério da Fazenda, a fim de assegurar a 
uniforme aplicação do presente diploma legal Art. 211 

ATOS 

- Administrativos de caráter normativo ..... . 

- Entram em vigor na data da sua publicação .. 

- Normas complementares das leis, tratados e 
convenções internacionais e decretos 

ATRIBUIÇÃO DE COMPET:ENCIA 

- Das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferi
da por uma pessoa jurldica de direito público 
a outra ............................... . 

- Compreende as garantias e os privilégios pro
cessuais que competem à pessoa jurldica de 
direito público que a conferir ............. . 
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Art. 103, I 

Art. 100, I 

Art. 7.° 

Art. 7.0, § 1.0 



- Não constitui delegação dela o cometimento, a 
pessoa jurídica de direito privado, do encargo 
ou função de arrecadar tributos ........... . 

- Pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público 
que a tenha conferido ................. . 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETARIO 

- Da base de cálculo de tributos: não constitui 
majoração dêstes ....................... . 

AUTARQUIA 

- Nenhum departamento dela celebrará contrato 
ou aceitará proposta em concorrência pública 
sem que o contratante ou proponente faça pro
va da quitação de todos os tributos devidos à 
Fazenda Pública interessada, relativos à ativi-

Art. "1.0, § 3.0 

Art. "1.0, § 2.0 

Art. 9"1, § 2.° 

dade em cujo exercício contrata ou concorre . . . Art. 193 

AUTO DE INFRAÇÃO 

- A autoridade administrativa que proceder ou 
presidir quaisquer diligências de fiscalização 
lavrará os têrmos necessários para que se do
cumente o início do procedimento, na forma 
da legislação aplicável, que fixará prazo máxi-
mo para a conclusão daquelas ........... . 

AUTORIZAÇÃO 

Art. 196 

- Para a instituição de tributos, ou a sua extinção Art. 9"1, I 

- Para a majoração de tributos, ou a sua redução Art. 9"1, n 
- Para a definição do fato gerador da obrigação 

tributária principal e do seu sujeito passivo .. Art. 9"1, In 
- Para a fixação da alíquota do tributo e da sua 

base de cálculo ......................... Art. 9"1, IV 

- Para a cominação de penalidades nas ações ou 
omissões contrárias às disposições da lei, ou 
outras infrações nela definidas ............ Art. 9"1, V 

- Para estabelecer as hip6teses de exclusão, sus-
pensão e extinção de créditos tributários, ou 
de dispensa ou redução de penalidades Art. 9"1, VI 

B 

BANCO DO BRASIL S. A. 

- Crédito, até o último dia útil de cada mês, a 
cada Estado e ao Distrito Federal, das quotas 
a êles devidas ......................... . Art. 93 
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- Comunicação ao Tribunal de Contas da União, 
discriminadamente, e até o último dia do mês 
subse9~ente, dos crédito~ efetuados em contas 
especuus, no mês antenor ............... . 

BANCOS 

- Infonnaçóes que devem prestar às autoridades 
administrativas ......................... , . 

BENS IMóVEIS 

Art. 93, § 2.° 

Art. 19'7 

- Nos casos de arrematação em hasta pública, a 
sub-rogação ocorre sôbre o respectivo preço . . . Art. 130, § único 

- Os créditos tributários relativos a impostos, cujo 
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os re
lativos a taxas pela prestação de serviços refe
rentes a tais bens, ou a contribuições de me
lhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo quando conste do titulo a 
prova de sua quitação .................... Art. 130 

- Ver também "Impôsto Estadual sôbre a 
Transmissão de Bens Imóveis e de Direi-
tos a êles Relativos" 

c 
CADUCIDADE DE DIREITO 

- Independentemente de disposição legal permis
siva, será dispensada a prova de quitação de 
tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar 
de prática de ato indispensável para evitar ' 
aquela .................................. Art. 20'7 

CAIXAS ECONÔMICAS 

- Infonnações que devem prestar às autoridades 
administrativas ......................... , . 

CÂMBIO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro e sôbre 
Operações Relativas a Títulos e Valôres 
Mobiliários" 

CAPACIDADE TRIBUTARIA 

Art. 19'7 

- Independe da capacidade civil da pessoa na-
tural ................................... Art. 126, I 

- Independe de achar-se a pessoa natural sujeita 
a medidas que importem privação ou limitação , 
de ~x,,:rcíc~o de atividades civis, comerciais OU_" 
profISSIonaIS ............................. Art. 126, D 
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- Independe de estar a pessoa jurídica regular-
mente constituída ........................ Art. 126, m 

CASAS BANCÁRIAS 

- Informações que devem prestar à autoridade 
administrativa ........................... . Art. 197 

CERTIDÃO 

- De dívida ativa: requisitos que deve conter .. Art. 202, § único 

- De que conste a existência de créditos não 
vencidos, em curso de cobrança executiva em 
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa, tem o mesmo efei-
to da certidão negativa .................... Art. 206 

- Negativa, expedida à vista de requerimento do 
interessado, serve de prova de quitação de de-
terminado tributo ........................ Art. 205 

- Negativa, expedida com dolo ou fraude, que 
contenha êrro contra a Fazenda Pública, res
ponsabiliza pessoalmente o funcionário que a 
expedir ................................. Art. 208 

- Negativa, será sempre expedida nos têrmos 
em que tenha sido requerida e será fornecida 
dentro de dez dias, contados da data da en-
trada do requerimento na repartição ........ Art. 205, § único 

CESSAÇÃO 

- Da exploração de comerCIO, indústria ou ati-
vidade ................................. . 

CESSÃO DE DIREITOS 

- Relativos às transmissões de direitos reais sôbre 
im6veis, excetuando-se os direitos reais de ga-

Art. 133, I 

rantia ................................. . . Art. 35, 111 

- Relativos às transmissões da propriedade ou 
do domínio útil de bens im6veis .......... Art. 35, In 

CHEQUE 

- Ver "Pagamento de Tributos" 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

- Ver "Impôsto Estadual sôbre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias" 

COBRANÇA 

~ Judicial de crédito tributário: não é sujeita a 
concurso de credores ou habilitação em falên-
cia, concordata, inventário ou arrolamento .. Art. 187 
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COMBUSTlVEIS 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, 
Energia Elétrica e Minerais do País" 

COMERCIANTE 

- Equipara-se a êle qualquer pessoa, natural ou 
jurídica, que pratique com habitualidade, opera
ções relativas à circulação de mercadorias '" 

COMINAÇÃO DE PENALIDADE 

- Somente a lei pode estabelecê-la, para ação ou 
omissão contrária a seus dispositivos ....... . 

COMISSÁRIOS 

Art. 58, ti 1.° 

Art. 9'7, V 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas ........................ .. . Art. 19'7 

COMPENSAÇÃO 

- De créditos tributários com créditos líquidos 
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 
passivo contra a Fazenda Pública ........ Art. 1'70 

- Extingue o crédito tributário . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156, 11 

COMPEnNCIA LEGISLATIVA 

- A atribuição constitucional da competência tri
butária compreende a competência legislativa 
plena, ressalvadas as limitações contidas na 
Constituição Federal, nas Constituições dos Es
tados e nas. I:e~ Orgânicas do Distrito Federal 
e dos MuruClplOs ........................ Art. 6.° 

- Ver também "Competência Tributária" 

- Os tributos, cuja receita seja distribuída, no 
todo ou em parte, a outras pessoas juridicas 
de direito púolico, pertencem à daquela a que 
tenham sido atribuídos .................. .. 

COMPEnNCIA TRIBUTÁRIA 

- A atribuição constitucional dela compreende 
a competência legislativa plena, ressalvadas as 
limitações contidas na Constituição Federal, 
nas Constituições dos Estados e nas Leis Or-

Art. 6.°, ti único 

gânicas do Distrito Federal e dos Municípios Art. 6.° 

- A lei não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas 
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de direito privado, a fim de defini-la ou limi-
tá-la .................................... Art. 110 

- Compete ao Distrito Federal e aos Estados 
não divididos em Municípios instituir, cumula
tivamente, os impostos atribuídos aos Estados 
e aos Municípios ......................... Art. 18, D 

- Compete à União instituir, nos Territ6rios 
Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, 
se aquêles não forem divididos em Municípios, 
cumulativamente os atribuídos a êstes ..... . 

- Da União: 

o Impôsto sôbre a Exportação 

o Impôsto sôbre a Importação 

o Impôsto sôbre Operações e Crédito, Câm
bio e Seguro, e sÔbre Operações Relativas 
a Títulos e Valôres Mobiliários ......... . 

o Impôsto sôbre Operações Relativas a Com
busttveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e 
Minerais do País ....... , ........... . 

o Impôsto sôbre Produtos Industrializados . 

o Impôsto sôbre a Propriedade Territorial 
Rural ............................... , 

o Impôsto sôbre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza ................... . 

o Impôsto sôbre Serviços de Transportes e 
Comunicações ....................... . 

- Dos Estados: 

o Impôsto Estadual sôbre Operações Rela-

Art. 18, I 

Art. 23 

Art. 19 

Art. 63 

Art. 74 

Art. 46 

Art. 29 

Art. 43 

Art. 68 

tivas à Circulação de Mercadorias ....... Art. 52 

o Impôsto sôbre a Transmissão de Bens 
Im6veis e de Direitos a êles Relativos .... Art. 35 

- Dos Munidpws : 

o Impôsto Municipal sôbre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias ..... Art. 59 

o Impôsto sôbre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana .................... Art. 32 

o Impôsto sôbre Serviços de Qualquer Na-
tureza ............................... Art. 71 

- 11: indelegável, salvo atribuição das funções de 
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 
leis, serviços, atos ou decisões administrativas 
em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa jurídica de direito público a outra Art. 7.° 
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- o não exerCICIO dela não a defere a pessoa 
jurídica de direito público diverso daquela a 
que a Constituição a tenha atribuído o o o o o o o Art. 8.° 

- Restrições o o o o o o o o o o o 00 o. o o o o o o o o o o o o o o 000 Art. 9.° 
- Ver também "Limitações à Competên-

cia Tributária" 

COMUNICAÇÕES 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Serviços de 
Transportes e Comunicações" 

CONCURSO 

- De credores: a cobrança judicial do crédito 
tributário não está a êle sujeito o o o o o o o o o o o o 

- D~ pre!er~ncia entre pessoas jurídicas de di-
reIto publIco o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

CONSELHO 'ttCNICO DE ECONOMIA E 
FINANÇAS 

Art. 18'7 

Art; 18'7, § único 

- Incumbe-lhe prestar assistência técnica aos Go
vernos Estaduais e Municipais, a fim de as
segurar a uniforme aplicação do presente di-
ploma legal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Art. Zl1 

CONSIGNAÇÃO 

- Em pagamento, extingue o crédito tributário Art. 156, VIII 

- Judicial, pelo sujeito passivo, da importância 
do crédito tributário o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Art. 164 

- Julgada procedente, importa em se reputar efe
tuado o pagamento, e a importância é conver
tida em renda; julgada improcedente, cobra-se 
o crédito acrescido de juros de mora, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis o o o o o o o o o o Art. 164, § 2.° 

- S6 pode versar. sôbre o crédito que o consig-
nante se propõe pagar o o o •• o o o o •••• o o o o o o o Art. 164, § 1.0 

CONSOLIDAÇÃO 

- Em texto único, da legislação vigente, relativa 
a cada um dos tributos, dentro de noventa 
dias da entrada em vigor dêste diploma legal, 
repetindo-se a providência até 31 de janeiro 
de cada ano o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o o o Art. ZU 

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

- Competência 

- Conceito 
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- Incidência .............................. . 
- Lançamento ............................ . 
- Requisitos mínimos a serem atendidos na ins-

tituição desta ........................... . 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

- Incidência e exigibilidade desta, que passa a 
substituir o impôsto sindical ............... . 

- Ver também "Isenção" 

CONTRIBUINTE 

- li: o sujeito passivo da obrigação principal, quan
do tenha relação pessoal e direita com a si
tuação que constitua o respectivo fato gerador 

CONVENÇõES INTERNACIONAIS 

- Normas complementares delas ............ . 
- Revogam ou modificam a legislação tributária 

interna e serão observadas pela que lhe so-
brevenha ............................... . 

CONV1l:NIOS ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS 
E OS MUNICIPIOS 

- Destinados a assegurar a execução de progra
mas de investimentos e serviços públicos: po
derão autorizar a participação até 10% da ar
recadação efetuada, nos respectivos territórios, 
provenientes do impôsto sôbre a renda das 
pessoas físicas e do impôsto sôbre os produtos 
industrializados, excluído o que incide sôbre o 
fumo e as bebidas alcoólicas .............. . 

- Devem regular o processo das distribuições das 
receitas tributárias ....................... . 

- Entram em vigor na data nêles prevista .... , 
- São normas complementares das leis, tratados 

e convênios internacionais e decretos •...... 
- Ver também "Uniformidade do Tributo" 

CONVERSÃO 

- De depósitos em renda, extingue o crédito 
tributário ............................... . 

COOPERATIVA DE PRODUTORES 

- A lei pode atribuir a esta a condição de res
ponsável pelo impôsto estadual relativo às 
mercadorias que lhe forem entregues por seus 
associados .............................. . 

CORRETORES OFICIAIS 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

Art. 82, § 1.° 
Art. 82, § 2.° 

Art. 82 

Art. 217, I, e Art. 
1.° do Dec.-Lei n.0 

27, de 14/11/1966 

Art. 121, § único, I 

Art. 100 

Art. 98 

Art. 83 

Art. 83, § único 
Art. 103, 111 

Art. 100, IV 

Art. 156, VI 

Art. 58, § 2.°, 111 

Art. 197, IV 
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CRJ!:DITO 

- Decorrente da legislação do trabalho não goza 
de preferência ........................... Art. 186 

- Ver também "Impôsto Federal sôbre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro 
e sôbre Operações Relativas a Títulos e 
Valôres Mobiliários" 

CR~DITO FISCAL 
- Compras de produtos industrializados darão 

direito a um crédito fiscal para efeito de cálculo 
do impôsto sôbre circulação de mercadorias .. 

- O montante do impôsto a ser creditado nesta 
forma será calculado com base em uma alÍ-

(e~~~ U::~:~~e . ~~~. ~~~~e .. 0 •• v.~~~ .~~~ .r~~ 

CR~DITO TRIBUTÁRIO 
- A ação para cobrança dêle prescreve em cinco 

Art. 6.°, do Ato 
Complementar n. ° 
27, de 8/12/1966 

Art. 6.° do Ato 
Complementar n.O 
27, de 8/12/1966. 

anos........ ............................ Art. 174 
- A anistia o exclui, mas não dispensa o cum

primento das obrigações acessórias dependentes 
da obrigação principal .................... Art. 175, § único 

- A cobrança judicial dêle não é sujeita a con-
curso de credores, ou habilitação em falência, 
concordata, inventário ou arrolamento ...... Art. 187 

- A enumeração das garantias e privilégios dêle, 
previstos em lei, não tem caráter limitativo .. Art. 183 

- A isenção dêle exonera todos os obrigados .. Art. 125,· U 
- A suspensão da exigibilidade dêle não dispensa 

o cumprimento das obrigações acessórias .... Art. 151, 8 único 
- As circunstâncias que o modificam, ou a sua 

extensão, ou os seus efeitos, ou, ainda, as 
garantias e os privilégios a êle atribuídos, in
clusive aquêles que excluem a sua exigibilida
de, não afetam a obrigação tributária que lhe 
deu origem ............................ Art. 140 

- Decorre da obrigação principal e tem a mesma 
natureza desta ........................... Art. 139 

- Decorrente dl!-s operações a que se refiram os 
lançamentos efetuados nos livros obrigatórios 
de escrituração comercial e fiscal: será de
monstrado pelos comerciantes, industriais ou 
produtores, até que ocorra prescrição do cré
dito tributário, com os comprovantes que servi-
ram de base aos lançamentos naqueles livros .. Art. 195, § único 

- Definitivamente constituído ou em curso de 
constituição, de responsabilidade dos suces-
sores ................................... Art. 129 

- O direito da Fazenda Pública constituí-lo ex-
tingue-se após 5 anos .................... Art. 173 
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- Pode ser consignado judicialmente pelo sujeito 
passivo ................................ . 

- Prefere a qualquer outro, seja qual fôr a na
tureza ou o tempo da constituição dêste ..... 

- Regularmente constituído, somente se modifi
ca ou extingue ou tem a exigibilidade dêle 
suspensa ou excluída, nos casos previstos neste 
diploma legal """""""""""""" 

- Regularmente inscrito como divida ativa em 
fase de execução, presume-se fraudulenta, nos 
casos de alienação de bens por sujeito passivo 
ou em débito para com a Fazenda Pública .. 

- Responde pelo pagamento dêle, a totalidade 
dos bens e rendas do sujeito passivo, seu es-
pólio, ou sua massa falida ............... . 

- Responsabilidade dêle, atribuída a terceim 
pessoa ................................. . 

- Responsabilid~de do espólio, pelos tributos de
vidos pelo de cufus, até a data da abertura 
da sucessão ............................. . 

- Responsabilidade do sucessor, a qualquer títu
lo, e do cônjuge meeiro, pelos tributos devidos 
pelo de cujus, até a partilha ou adjudicação, 
limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão do legado ou da meação ........... . 

- Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de 
exclusão, suspensão ou extinção dêle ....... . 

- Suspensão da exigibilidade dêle ........... . 

- Vencido ou vincendo, a cargo de pessoas ju-
rídicas de direito privado, em liquidação judi
cial ou voluntária, exigível no decurso da li
quidação é pago preferencialmente a quaisquer 
outros .................................. . 

- Vencido ou vincendo, exigível no decurso do 
processo de falência, é encargo da massa fali
da, pagável preferencialmente a qualquer ou-
tro e às dívidas da massa ............... . 

- Vencido ou vincendo, a cargo do de cujus ou 
de seu espólio, exigível no decurso de pro
cesso de inventário ou arrolamento: é pago 
preferencialmente a quaisquer créditos habi
litados em inventário ou arrolamento ou a 
encargos do monte ............... " .... . 

- Ver também "Decadência"; "Decisão Ad
ministrativa"; "Decisão Judicial" 

o 
DECAD1!:NCIA 

- Extingue o crédito tributário ............. . 

Art. 164 

Art. 186 

Art. 141 

Art. 185 

Art. 184 

Art. 128 

Art. 131, DI 

Art. 131, D 

Art. 97, VI 

Art. 151 

Art. 190 

Art. 188 

Art. 189 

Art. 156, V 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

- Dos órgãos singulares ou coletivos, a que a 
lei atribua eficácia normativa, constitui norma 
complementar das leis, tratados e convenções 
internacionais e decretos ................. . 

- Entra em vigor trinta dias após a data da 
publicação dela ......................... . 

- Irreformável, extingue o crédito tributário .. 

- Que denegar a restituição de tributos, pres-
creve em dois anos ..................... . 

DECISÃO JUDICIAL 

- Passada em julgado: extingue o crédito tri-
butário ................................ . 

DECLARAÇÃO 

A retificação dela por iniciativa do próprio 
declarante, visando a reduzir ou excluir tri
but~ some~te é admissível mediante compro-
vaçao de erro ......................... . 

Contendo erros apuráveis pelo exame dela, 
serão êstes retificados, de ofício, pela autori
~ade a~Il!inistrativa a que competir a respec-
tIva revlsao ............................. . 

- ~ o documento essencial do lançamento .... 

DECRETO 

Conteúdo dêle e seu alcance ............. . 

Nonnas complementares dêle ............ . 

DEPÓSITO 

- Do montante integral do crédito tributário, 
suspende a exigibilidade dêste ........... . 

DESPACHANTES OFICIAIS 

- Informações que devem prestar à autoridade 
administrativa .......................... . 

DIREITOS RELATIVOS A BENS IMÓVEIS 

Ver "Impôsto Estadual sôbre a Trans
missão de Bens Imóveis e de Direitos a 
êles Relativos" 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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Normas gerais aplicáveis à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, estabele-

Art. 100, 11 

Art. 103, 11 

Art. 156, IX 

Art. 169 

Art. 156, X 

Art. 14'7, § 1.° 

Art. 14'7, § 2.° 

Art. 14'7 

Art. 99 

Art. 100 

Art. 151, 11 

Art. 19'7 



cidas por êste diploma legal ............. . 

- Leis .................................. .. 

- Tratados e convenções internacionais ....... . 

- Decretos ............................... . 

- Normas complementares ................. . 

DISTRIBUIçõES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS 
- Ver "Receitas Tributárias" 

DISTRITO FEDERAL 
- A legislação tributária dêle vigora, no Pais, 

fora do respectivo territ6rio, nos limites em 
que lhe reconheçam extraterritorialidade os 
convênios de que participe, ou do que dispo
nham esta ou outras leis de normas gerais 
expedidas pela União ................... . 

- Competência tributária ................... . 
- Participação na arrecadação 

DIVERSÕES PÚBLICAS 

- Ver "Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

Df VIDA A TIV A 

- A presunção de certeza e liquidez é relativa 
e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 
cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 
aproveite ............................... . 

- Definição dela .......................... . 

- Em fase de execução: presume-se fraudulenta 
a alienação de bens ou rendas por sujeito pas
sivo em débito com a Fazenda Pública por 
crédito tributário regularmente inscrito ..... . 

- Regularmente inscrita, goza da presunção de 
certeza e liquidez e tem o efeito de prova 
pré-constituída .......................... . 

- Têrmo de inscrição dela, autenticado pela 
autoridade competente ................... . 

DOMICILIO TRIBUTÁRIO 
- De pessoa natural ...................... . 

- De pessoa jurídica de direito privado ...... . 

- De pessoa jurídica de direito público 

E 

ELETRICIDADE 

- Ver "Impôsto sôbre Operações Relativas 
a Combustíveis, Lubrificantes, Energia 
Elétrica e Minerais do País" 

Art. 1.° 
Art. 97 
Art. 98 
Art. 99 
Art. 100 

Art. 102 
Art. 18, 11 
Art. 88 

Art. 204, § único 
Art. 201 

Art. 185 

Art. 204 

Art. 202 

Art. 127, I 
Art. 127, 11 
Art. 127, 111 
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EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO 

- As autoridades administrativas federais pode
rão requisitar o auxilio da fÔrça pública fede
ral, estadual ou municipal, e, reciprocamente, 
quando vítimll$ dêste impedimento ao exercí-
cio de suas funções .................... .. 

EMPR~SAS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Art. 200 

- Info~açõe~ que devem prestar às autoridades 
admmistratlvas ...................... .. . . . Art. 197 

EMPMSTIMOS COMPULsóRIOS 

- Somente a União pode instituí-los 

ENERGIA EL1l:TRICA 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, 
Energia Elétrica e Minerais do País" 

ENTREGA 

- Pelas autoridades arrecadadoras dos impostos 
sôbre a propriedade territorial rural e sôbre a 
renda e proventos de qualquer natureza, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
independentemente de ordem superior e sob 

rna de demissão, das importâncias recebidas, 
medida que forem sendo arrecadadas ..... 

EQüIDADE 

- Ver "Interpretação" 

ERROS 

Art. 15 

Art. 85 

- Comprovação dêles pelo próprio declarante, a 
fim de ser admitida a retificação da declaração 
prestada à autoridade administrativa, quando 
vise a reduzir ou excluir tributo ........... Art. 147, § 1.° 

- Contidos na declaração e apuráveis pelo seu 
exame, serão retificados, de ofício, pela auto-
ridade a que competir a revisão daquela .... Art. 147, § 2.° 

ESCRITA 

- Comercial e fiscal: os livros obrigatórios, 
assim como os comprovantes dos lançamentos 
nêles efetuados, serão conservados, até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários de
correntes das operações a que se refiram .... 
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Art. 195, § único 



ESCRIVÃES 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

ESPóLIO 

- Responsável pelos tributos devidos pelo de cujus 

ESTADOS 

- A legislação tributária dêles vigora, no País, 
fora dos respectivos territ6rios, nos limites em 
que lhe reconheçam extraterritorialidade os 
convênios de que participem, ou do que dis
ponham esta ou outras leis de normas gerais 
expedidas pela União ................... . 

- Não divididos em Municípios: competência 
tributária ............................... . 

- Participação na arrecadação .............. . 

ESTAMPILHAS 

- Ver "Pagamento de Tributos" 

EXPORTAÇÃO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Exportação" 

EXTINÇÃO 

- De tributos 

- Do crédito tributário ..................... . 

- Total ou parcial do crédito tributário: a lei 
disporá quanto aos seus efeitos ........... . 

F 

FATO GERADOR 

- Aplica-se ao fato pretérito, quando a lei seja 
expressamente interpretativa .............. . 

- Aplica-se a legislação tributária imediatamen-
te ao fato futuro e ao pendente ........... . 

- Da obrigação principal: 

- Da obrigação acess6ria: 

definição 

definição 

- Quando êle ocorre e seus efeitos ......... . 

FAZENDA PÚBLICA 

- Quando empregada sem qualificação, essa ex-

Art. 197 

Art. 131, 111 

Art. 102 

Art. 18, 11 

Art. 88 

Art. 97, I 

Art. 156 

Art. 156, § único 

Art. 106 

Art. 105 

Arts. 97, 111, e 114 

Art. 115 

Art. 116 
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pressão abrange a Fazenda Pública da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios o............................... .. . Art. 209 

FIXAÇÃO 

- Da alíquota do tributo; somente a lei pode 
estabelecê-la o ••••••••••••••••••••••••• o. • Art. 9'7, IV 

- Da base de cálculo do tributo; somente a lei 
pode estabelecê-la o...................... Art. 9'7, IV 

FONTE PAGADORA 

- A lei pode atribuir a ela a condição de res
ponsável pelo impÔsto cuja retenção e reco
lhimento lhe caiba o ••••••••••••••••••••• 

FORNECIMENTO DE TRABALHO 

- Ver "Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

FRAUDE 

- Do sujeito passivo, ou de terceiro em benefício 
daquele, determina o lançamento, de ofício, pela 
autoridade administrativa, ou a revisão do 

Arts. 9.°, § 1.° e 
45, § único 

lançamento anterior o..................... Art. 149, VII e IX 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

- I!: vedada a' divulgação, para qualquer fim, por 
parte dêles, de qualquer informação, obtida 
em razão do ofício, sôbre a situação econÔmica 
ou financeira dos sujeitos passivos ou de ter
ceiros e sôbre a natureza e o estado dos seus 
negócios ou atividades o................... Art. 198 

FUNDO DE ASSISTI1:NCIA E PREVIDI1:NCIA DO 
TRABALHADOR RURAL 

- Incidência e exigibilidade dêste .......... . 

FUNDO COMUM DA PREVIDI1:NCIA SOCIAL 

- Incidência e exigibilidade dêste o •••••••••• 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO 

- Incidência e exigibilidade dêste o •••••••••• 
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Art. 21'7, lU, e Art. 
1.0 do Dec.-Lei n.o 
2'7, de 14/11/1966 

Art. 21'7, V, e Art. 
1.0 do Dec.-Lel n.o 
2'7, de 14/11/1966 

Art. 21'7, IV, e Art. 
1.° do Dec.-Lel n.o 
2'7, de 14/11/1966 



FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E 
DOS MUNIC1PIOS 

- Cálculo e pagamento das quotas estaduais e 
municipais ............................... Arts. 92 e 93 

- Comprovação da aplicação das quotas estaduais 
e municipais ............................ Art. 94 

- Constituição dêles ........................ Arts. 86 e 87 

- Critério da distribuição do fundo de partici-
pação dos Estados ...................... Art. 88 a 90 

- ~ritério da di~t?~uição do fundo de participa-
çao dos MumclplOs ...................... Art. 91 

FUSÃO 

- De pessoa jurídica de direito privad" que re-
sultar de outra, ou em outra ............... . 

G 

GARANTIAS 

- A enumeração delas neste diploma legal não 
exclui outras expressamente previstas em lei, 
em função da natureza ou das características 
do tributo a que se refiram .............. . 

- A natureza das garantias atribuídas ao critério 
tributário não altera a natureza dêste nem a da 
obrigação tributária a que corresponde ..... . 

Gll:NEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE 

Art. 132 

Art. 183 

Art. 183, § único 

- Isentos, quando vendidos a varejo, diretamen-
te ao consumidor ........................ Art. 52, § 3.°, I 

GOVERNADORES 

_. Ver "Responsabilidade" 

GUERRA EXTERNA 

- Ver "Empréstimos Compulsórios" e "Im
postos Extraordinários" 

H 

HERDEIROS 

- São pessoalmente responsáveis pelos tributos 
devidos pelo de CfJfu,s, até a data da partilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão do legado ou da meação Art. 131, U 
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IMPORTAÇÃO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Importação" 

IMPORTADOR 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Importação" 

IMPOSTOS ESPECIAIS 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, 
Energia Elétrica e Minerais do País" e 
"Impostos Extraordinários" 

IMPõSTO ESTADUAL SõBRE OPERAÇõES 
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

- A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo 
a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota 
do impÔsto, dentro de limites e segundo cri-
térios por ela estabelecidos ................ Art. 215 

- Alíquota 

- Base de cálculo ......................... . 

- Competência dos Estados ................ . 

- Contribuinte 

- Crédito Fiscal - para efeito de cálculo do 
impôsto sÔbre circulação de mercadorias .... 

- Ver também "Crédito Fiscal" 

- Fato gerador ........................... . 

- Mercadorias destinadas à exportação ...... . 

- Montante do impÔsto 

- Não-cumulação .......................... . 

- Não-incidência .......................... . 

- Nota fiscal (modêlo e características) ..... . 
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Art. 57 e Art. 4.° 
do Ato Complemen
tar n.o 27, de 
8/12/1966 

Art. 53 

Art. 52 

Art. 58 

Art. 6.°, do Ato 
Complementar n.0 _ 

27, de 8/12/1966 

Art. 52 

Art. 4.°, do Ato 
Complementar n. ° 
27, de 8/12/1966 

Art. 53, § 4.°, e Art. 
1.°, item 1.°, do Ato 
Complementar n.O 
27, de 8/12/1966 • Art. 54 

Art. 52, § 3.° 

Arl 50 



- o Poder Executivo promoverá a realização de 
convênios com os Estados, para excluir ou 
limitar a incidência do impÔsto, nos casos de 
exportação para o Exterior ................ Art. 214 

- Os Estados pertencentes a· uma mesma região 
geo-econÔmica celebrarão entre si convênios 
para o estabelecimento de alíquota uniforme 
para o impÔsto .......................... Art. 213 

- Os Municípios de um mesmo Estado procede
rão igualmente no que se refere à fixação da 
alíquota, não excedente· de 30%, uniforme para 
tÔdas as mercadorias ................... . 

- Remessas de mercadorias para fora do Estado 

- Responsabilidade tributária atribuída a terceiro 

- Saída de mercadorias ................... . 

- Transferência de mercadorias para outro es-
tabelecimento do pr6prio remetente ....... . 

- Transmissão de propriedade das mercadorias .. 

- Vendas a varejo 

IMPÔSTO ESTADUAL SõBRE A TRANSMISSÃO 
DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A 1l:LES 
RELATNOS 

- Alíquota ............................... . 

- Base de cálculo ......................... . 

- Competência dos Estados ................ . 

- Contribuinte 

- Dedutibilidade dêle do impÔsto federal sôbre 
a renda e proventos de qualquer natureza .. 

- Fato gerador ............................ . 

- Não-incidência .......................... . 

- Transmissão causa mortis ................. . 

- Venda ou locação: incidência 

IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS 

- Compreendidos ou não neste diploma legal: 
casos em que a União pode instituí-los e prazo 
de supressão ............................ . 

Art. 213, § único 

Art. 56 

Art. 58, § 2.° 

Art. 52, § 2.° 

Art. 53, § 2.°, 11 

Art. 52, § 1.° 

Art. 52, § 3.°, I 

Art. 39 e Art. 8.°, I, 
11, 111, do Ato Com
plementar n.o 2'7, de 
8/12/1966 

Art. 38 

Arts. 35 e 41 

Art. 42 

Art. 40 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 35, § único 

Art. 3'7 

Art. '76 
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IMPõSTO FEDERAL SõBRE A EXPORTAÇÃO 

- Alteração das alíqu.9tas ou das bases de cál-
culo .................................... Art. 26 

- Base de cálculo .......................... Arts. 24 e 25 

- Competência da União.................... Art. 23 

- Destino da receita liquida ................ Art. 28 

- Entrega do produto, para os efeitos da base 
de cálculo, quando a alíquota seja ad oolot-em, 
é considerada como efetuada no pÔrto ou lugar 
da saída do produto ...................... Art. 24, § único 

- Fato gerador ............................ Art. 23 

IMPõSTO FEDERAL SõBRE A IMPORTAÇÃO 

- Alteração das alíquotas ou das bases de cál-
culo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Art. 21 

- Base de cálculo .......................... Art. 20 

- Competência da União.................... Art. 29 

- Contribuinte ............................. Art. 22 

- Fato gerador ............................ Art. 29 

IMPÕSTO FEDERAL sõBRE A PROPRIEDADE 
fERRITORIAL RURAL 

- Base de cálculo ........................ .. 

- Competência da União ................... . 

- Contribuinte ............................ . 

- Fato gerador ............................ . 

IMPõSTO FEDERAL sõBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS 

- Base de cálculo ......................... . 

- Competência da União ................... . 

- Conceito ............................... . 

- Contribuinte ............................ . 

- Fato gerador ............................ . 

- Não-cumulação .......................... . 

- Nota fiscal (modêlo e características) ..... . 

- Produtos remetidos do ou para o Distrito Fe-
deral, ou de um para outro Estado ....... . 
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Art. 30 

Art. 29 

Art. 31 

Art. 29 

Arts. 46 e 4'7 

Art. 46 

Art. 46, § 1.° 

Art. 51 
Art. 46 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 50 



- Quando o montante dêle não integra a base 
de cálculo .............................. Art. 46, § 2.° 

IMPõSTO FEDERAL SÕBRE OPERAÇÕES DE 
CRtDlTO, CÃMBIO E SEGURO E SOBRE 
OPERAÇÕES RELATIVAS A TITULOS E 
V ALõRES MOBILIÁRIOS 

- Alteração das alíquotas ou das bases de cál-
culo ................................... . 

- Base de cálculo ......................... . 
- Comp~ência da União .................. . 
- Contribuinte ............................ . 
- Destinação da receita líquida ............. . 
- Fato gerador ........................... . 

IMPÕSTO FEDERAL SÕBRE OPERAÇÕES RE
LA TIV AS A COMBUSTlVEIS, LUBRIFICANTES, 
ENERGIA ELtTRICA E MINERAIS DO PAIS 

- Competência da União ................... . 
- Fato gerador ......... ' .................. . 
- Incidência .... o ••••••••••••••••••••••••• 

IMPÕSTO FEDERAL SÕBRE A RENDA E 
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 

Art. 65 
Art. 64 
Art. 63 
Art. 66 
Art. 6'7 
Art. 63 

Art. 74 
Art. 74 
Art. 74, § 2.° 

- Atribuição de responsabilidade à fonte paga-
dora da renda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45, § único 

- Base de cálculo ......................... Art. 44 

- Competência da União ..... o ••••••••••• o. • Art. 43 

- Contribuinte ....... . 

- Fato gerador ............................ . 

IMPÕSTO FEDERAL SÕBRE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

- Base de cálculo ......................... . 

- Competência da União .................. . 

- Contribuinte ............................ . 

- Fato gerador ........................... . 

IMPÕSTO MUNICIPAL SÕBRE OPERAÇÕES 
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

- Alíquota ..... o' o ••• o ••••••••••••••••••••• 

Art. 45 

Art. 43 

l\rt. 69 

Art 68 

Art. 70 

Art. 68 

Art. 60 e Art. 5.°, 
I, 11, do Ato Com
plementar n.o 27, de 
8/12/1966 
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- Base de cálculo .......................... Art. 60 

- Competência dos Municipios .............. Art. 59 

- Casos e~, q~e a cobrança dêle é assegurada 
aos MUruClplOs .......................... Art. 62 

- Infrações à legislação tributária ............ Art. 61, § único 

- Legislação a ser observada na cobrança dêle . . Art. 61 

IMPõSTO MUNICIPAL SõBRE A PROPRIEDADE 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

- Base de cálculo ......................... . 

- Competência dos Municípios ............. . 

- Contribuinte ..................... o •• o o ••• 

- Fato gerador .............. o •••••••••••• o • 

IMPõSTO MUNICIPAL SõBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA 

- Base de cálculo ........... o o o •••••••••• o • 

- Competência dos Municípios ..... o • o o •• o o o 

- Contribuinte ........ o ••• o ••••••••••••• o o • 

- Diversões públicas ................... o o o 

- Fato gerador . o • o o • o • o o • o • o o ••••• o ••• o •• o 

- Fornecimento de trabalho .............. o • o 

- Jogos ................................. 0 o 

- Locação de espaço em bens imóveis ....... . 

- Locação de bens móveis ................. . 

- Serviço - o que se considera para efeitos 
dêste impôsto .......................... o 

IMPOSTO SINDICAL 

- Ver "Contribuição Sindical" 

IMPOSTOS 

Art. 33 

Art. 32 

Art. 34 

Art. 32 

Art. 72 

Art. 71 

Art. 73 

Art. 71, § 1.0 , IV, e 
Art. 1.0 , item 3.0 , do 
Ato Oomplementar 
n.o 27, de 8/12/1966 

Art. 71 

Art. 71, § 1.0 , I 

Art. 71, § 1.0 , IV, e 
Art. 1.0 , item 3.0 , do 
Ato Complementar 
n.o 27, de 8/12/1966 

Art. 71, ~ 1.0 , OI 

Art. 71, § 1.0 , O 

Art. 71, § 1.° 

- Atribuídos aos Estados: compete à União 
instituí-los, nos Territórios Federais ... o • • • • Art. 18, I 
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- Atribuídos aos Estados e Municípios: compete 
ao Distrito Federal e aos Estados não divididos 
em Municípios instituí-los ................ Art. 18, 11 

- Componentes do sistema tributário nacional .. Art. 17 

- Definição ............................... Art. 16 

IMPOSTOS SÕBRE O COMtRCIO EXTERIOR 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Exporta
ção" e "Impôsto Federal sôbre a Impor
tação" 

IMPOSTOS SÕBRE A PRODUÇÃO E A 
CIRCULAÇÃO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Produtos In
dustrializados" ; 

"Impôsto Estadual sôbre Operações 
Relativas à Circulação de Merca
dorias"; 

"Impôsto Municipal sôbre Operações 
Relativas à Circulação de Merca
dorias"; 

"Impôsto Federal sôbre Operações 
. de Crédito, Câmbio e Seguro e sôbre 
Operações Relativas a Títulos e Va
lôres Mobiliários"; 

"Impôsto Federal sôbre Serviços de 
Transportes e Comunicações"; e 
"Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

IMPOSTOS SÕBRE O PATRIMõNIO E A RENDA 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Proprie
dade Territorial Rural"; 

"Impôsto MuniCipal sôbre a Proprie
dade Predial e Territorial Urbana"; 

"Impôsto Estadual sôbre a Trans
missão de Bens Imóveis e de Direi
tos a êles Relativos"; e 

"Impôsto Federal sôbre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza" 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

- Gêneros de primeira necessidade, vendidos a 
varejo, diretamente ao consumidor ......... . 

- O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos 
outros ................................. . 

Art. 52, § 3.°, I 

Art. 9.°, IV, a 
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- o patrimônio, a renda ou serviços de partidos 
políticos, de instituições de educação ou de 
assistência social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Papel destinado exclusivamente à impressão 
de jornais, periódicos e livros ............. . 

- Serviços públicos concedidos ............. . 

- Templos de qualquer culto ............... . 

- Transmissão de bens imóveis e de direitos a 
êles relativos ........................... . 

lNCIDtNCIA 

- Do impôsto sôbre operações relativas à cir
culação de mercadorias, no caso de exportação 
para o Exterior: o Poder Executivo promoverá 
a realização de convênios com os Estados, 

Art. 9.°, IV, c 

Art. 9.°, IV, d 

Art. 13, § único 

Art. 9.°, IV, b 

Art. 36, I e 11, 
§ único 

para excluí-Ia ou limitá-Ia ................ Art. 214 

INCORPORAÇÃO 

- De pessoa jurídica de direito privado que re-
sultar de outra, ou em outra ............. . 

INDUSTRIAL 

- Equipara-se a êle qualquer pessoa, natural ou 
jurídica que pratique, com habitualidade, opera
rações relativas à circulação de mercadorias .. 

INFORMAÇÕES 

- Permuta delas entre a Fazenda Pública da 
União e as dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios para fiscalização dos tribu-

Art. 132 

Art. 58, § 1.° 

tos respectivos .......................... Art. 199 

- Obrigatoriedade à autoridade administrativa, 
quanto aos bens, negócios ou atividades de 
terceiros ................................ Art. 19'7 

- Não abrangida a prestação quanto a fatos sôbre 
os quais o informante esteja legalmente obrigado 
a observar segrêdo em razão de cargo, ofício, 
função, ministério, atividade ou profissão .... Art. 197, § único 

- .Req,!isitadas .pel~s autoridades judiciárias no 
mteresse da JustIça ...................... Art. 198, § único 

INSCRIÇÃO DA DtVIDA ATIVA 

- Requisitos previstos na lei ............... . Art. 202 
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- Omissão de quaisquer dos requisitos legais, ou 
o êrro a êles relativo, são causas de nulidade 
dela ................................... . 

INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

- Somente a lei pode estabelecê-la 

INSTITUIÇõES FINANCEIRAS 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

INTERPRETAÇÃO 

- Da definição legal do fato gerador ....... . 

- Literal da legislação tributária ............ . 

- Mais favorável da lei tributária que define 
infrações, ou lhes comina penalidades, nos casos 
de dúvida .............................. . 

- Para os efeitos de aplicação da legislação tribu
tária, na ausência de disposição expressa .... 

INVENTARIANTES 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

ISENÇÃO 

- Ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições 
e requisitos exigidos para a concessão dela, os 
tributos a que se aplica e, se fôr o caso, o 
prazo de sua duração ................... . 

- A União pode instituir isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais para os serviços 
públicos que conceder mediante lei especial .. 

- Do crédito tributário, exonera todos os obrigados 

- Exclui o crédito tributário mas não dispensa 
o cumprimento das obrigações acess6rias 
dependentes da obrigação principal ....... . 

- Não é extensiva às taxas e às contribuições de 
melhoria nem aos tributos instituídos poste-
riormente à concessão dela ............... . 

Art. Z03 

Art. 97, I 

Art. 197 

Art. 118 

Art. 111 

Art.llZ 

Art. 108 

Art. 197 

Art. 176 

Art. 13, § único 

Art. lZ5, 11 

Art. 1'75, § único 

Art. 177 
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- Pode ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante .......... . 

- Pode ser revogada ou modificada por lei a 
qualquer tempo ........................ . 

- Quando não concedida em caráter geral, é 
efetivada mediante requerimento do interessado 
fazendo prova do preenchimento das condições 
e requisitos previstos em lei ............. . 

J 

JOGOS 

- Ver "Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

L 

LANÇAMENTO 

- ~ ~omologação dêle extingue o crédito tribu-
tano ................................... . 

- Competência privativa da autoridade adminis-
trativa ................................. . 

- Efetuado com base na declaração do sujeito 
passivo ou de terceiro ................... . 

- Mediante arbitramento pela autoridade lança
dora, quando forem omissos, ou não merecerem 
fé as declarações ou esclarecimentos prestados 

- Nos casos de modificação introduzida de oficio 
ou ?m. c.onseqüência de decisão administrativa 
ou Judicial ............................. . 

- Por homologação ........................ . 

- Quando o valor tributável esteja expresso em 
moeda estrangeira, êle é feito em cruzeiros, ao 
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador, 
salvo disposição legal em contrário ....... . 

- Quando tenham sido instituídos novos critérios 
de apuração ou processos de fiscalização, 
aplica-se a legislação então vigente ....... . 

- Quando êle pode ser alterado ............ . 

- Reporta-se à data da ocorrência do fato gera-
dor da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posterionnente modificada 

- Revisão dêle ........................... . 

- Vinculado e obrigatório, sujeito à responsabili-
dade funcional .......................... . 
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Art. 176, § único 

Art. 178 

Art. 179 

Art. 156, VII 

Art. 142 

Art. 147 

Art. 148 

Art. 146 

Art. 150 

Art. 143 

Art. 144 

Art. 145 

Art. 144 

Art. 149 

Art. 142, § único 



LAVRATURA 

- De têrmo de diligência de fiscalização: será 
lavrado em um dos livros fiscais exibidos; 
quando lavrado em separado, dêle se entregará, 
à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada 

- De têrmo necessário para que se documente o 
início de diligência de fiscalização ....... . 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

- Aplica-se imediatRmente RO fRto gerador futuro 
e ao pendente ........................... . 

- Como é interpretada .................... . 

- Dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios: vigora, no País, fora dos respectivos 
territórios, nos limites em que lhe reconheçam 
~~aterritorialidade os convênios de que par-
tIcipem ................................ . 

- Em matéria de fiscalização da sua aplicação: 
aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, con
tribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter 
pessoal ................................. . 

- Métodos ou processos de interpretação, na 
ausência de disposição expressa ........... . 

- O que compreende essa expressão ......... . 

- Para efetivação de medida nela prevista, a 
autoridade administrativa federal poderá requi
sitar o auxílio da fôrça pública federal, esta
dual ou municipal, e reciprocamente, quando 
vítima de embaraço ou desacato no exercício 
de suas funções ......................... . 

- Para os efeitos dela, não têm aplicação quais
quer disposições legais excludentes ou limita
tivas do direito de examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comer
ciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou 
produtores, ou da obrigação dêstes de exibi-los 

- Regulará em caráter geral, ou especificamente 
em função do tributo de que se tratar, a com
petência e os podêres das autoridades admini
tra?vas_ em matéria de fiscalização de sua 
aphcaçao ............................... . 

- Sua vigência rege-se pelas disposições legais 
aplicáveis às normas jurídicas, em geral ..... 

LEI 

- Aplica-se a ato ou fato pretérito .......... . 

Art. 196, § único 

Art. 196 

Art. 105 

Art. 107 

Art. 162 

Art. 194, § único 

Art. 108 

Art. 96 

Art. 200 

Art. 195 

Art. 194 

Art. 101 

Art. 106 
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- Entra em vigor no primeiro dia do exercício 
financeiro seguinte àquele em que ocorra a 
publicação dela .......................... Art. 104 

- Não pode alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de 
direito privado .......................... Art. 110 

- Normas complementares dela .............. Art. 100 

- Pode atribuir, de modo expresso, a responsa-
bilidade pelo crédito tributário a terceiro .... Art. 128 

- Pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder, por despacho fundamentado, remissão 
total ou parcial do crédito tributário ........ Art. 172 

- Pode facultar, nas condições que estabeleça, aos 
sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, 
celebrar transação que importe em terminação 
de litígio e conseqüente extinção do crédito 
tributário. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Art. 171 

- Pode, nas condições e sob as garantias que 
estipular, ou cuja estipulação em cada caso 
atribuir à autoridade administrativa, autorizar 
a compensação de créditos tributários com cré-
ditos líquidos e certos .................... Art. 170 

- Somente ela pode estabelecer a definição do 
fato gerador da obrigação principal ........ Art. 97, 111 

- Somente ela pode estabelecer a fixação da 
alíquota do tributo e a base de cálculo dêste Art. 97, IV 

- Somente ela pode estabelecer a cominação de 
penali~ade . ~ara ação ou omissão contrária a 
seus dispOSItivos ......................... Art. 97 

Somente ela pode estabelecer a exclusão, sus-
pensão e extinção de créditos tributários, ou 
de dispensa ou redução de penalidade ...... Art. 97, VI 

- Somente ela pode estabelecer a instituição ou 
extinção de tributos ...................... Art. 97, I 

- Somente ela pode estabelecer a majoração ou 
redução de tributos ..................... . Art. 97, 11 

LEILÃO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Importação" 

LEILOEIROS OFICIAIS 

- Info~açõ~ que devem prestar às autoridades 
adminIstrativas ........................... Art. 197, IV 

LIMITAÇÕES DA COMPE1'tNCIA TRIBUTÁRIA 

- Da União Art. 10 
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- ~o. Distrito Fe~eral, dos Estados, dos Muni-
ClplOS e da Umao ....................... . 

- Do Distrito Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios .................................. . 

LIQUIDATARIOS 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

LIVROS 

- Obrigatórios de escrituração comercjal e fiscal 
e os comprovantes dos lançamentos nêles efe
tuados serão conservados, até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários das operações 
a que se refiram ....................... . 

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

- Ver "Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM BENS IMÓVEIS 

- Ver "Impôsto Municipal sôbre Serviços 
de Qualquer Natureza" 

LUBRIFICANTES 

- Ver "lmpôsto Federal sôbre Operações 
Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, 
Energia Elétrica e Minerais do País" 

M 

MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS 

- li: vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios fazê-lo sem que a 
lei o estabeleça ......................... . 

- Equipara-se a ela a modificação da base de 
cálculo do tributo, que importe em tornar êste 
mais oneroso ........................... . 

- Não constitui tal, a atualização do valor mone-
tário da base de cálculo do tributo ....... . 

- Quando o Poder Executivo pode alterar as 
a1fquotas ou as bases de cálculO do impôsto .. 

- Somente a lei pode estabelecê-la .......... . 

MANDADO DE SEGURANÇA 

- A medida liminar nêle concedida suspende a 
exigibilidade do crédito tributário ......... . 

Art. 9.° 

Art. 11 

Art. 197 

Art. 195, § único 

Art. 9.°, I 

Art. 97, § 1.° 

Art. 97, § 2.° 

Arts. 21, 26 e 65 

Art. 97, 11 

Art. 151, IV 
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MERCADORIAS 

- Ver "Impôsto Estadual sôbre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias" 
e "Impôsto Municipal sôbre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias" 

MINERAIS 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, 
Energia Elétriea e Minerais do País" 

MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

- De tributo: equipara-se à majoração dêste 

MOEDA 

- Ver "Pagamento de Tributos" 

M,ORATÓRIA 

- A lei que a conceda, em caráter geral, especi
ficará o prazo de duração, as condições da 
concessão, os tributos a que se aplica, o número 
de prestações e as garantias que devam ser 

Art. 97, § 1.° 

fornecidas ............................... Art. 153 

- Não aproveita aos casos de dolo, fraude ou 
simulação do sUl'eito passivo ou de terceiro em 
benefício daque e ........................ Art. 154, § único 

- Pode ser concedida em caráter geral ou em 
caráter individual ........................ Art. 152 

- Quando concedida em caráter individual: não 
gera direito adquirido e será revogada de ofício Art. 155 

- S6 abrange os créditos definitivamente consti-
tuídos à data da lei ou do despacho que a 
conceder ................................ Art. 154 

- Suspende a exigibilidade do crédito tributário Art. 151, I 

MUNICIPIOS 

- A legislação tributária dêles vigora, no País, 
fora dos respectivos territ6rios, nos limites em 
que lhes reconheçam extraterritorialidade os 
convênios de que participem, ou do que dis
ponham esta ou outras leis de normas gerais 
expedidas pela União ................... . 

- Cobrança de impostos ................... . 

- Participação na arrecadação 
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N 

NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

- Ver "Direito Tributário" 

NOTA FISCAL 

- Modêlo especial e suas características ..... . 

- Acompanhará os produtos sujeitos ao impôsto 
sôbre produtos industrializados, quando reme
tidos de um para outro Estado, ou do ou para 
o Distrito Federal ...................... . 

- Acompanhará as remessas de mercadorias para 
fora do Estado, devendo constar o montante 
do impôsto relativo à operação ........... . 

NULIDADE 

- Da inscrição da dívida ativa, bem como do 
processo de cobrança dela decorrente, e ma-
neira de saná-la ........................ . 

o 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

- Definição .............................. . 

- Inoperância das convenções particulares para 
modificar a definição legal do sujeito passivo 
das obrigações tributárias correspondentes .... 

- Resultante de ato praticado com excesso de 
poder ou com infração de lei, contrato social 
ou estatuto ............................. . 

- Sujeito ativo ............................ . 

- Sujeito ativo, enquanto não possuir legislação 
própria (casos de desmembramento territorial) 

- Sujeito passivo da obrigação principal ..... . 

- Sujeito passivo da obrigação principal: dis-
tinção entre "contribuinte" e "responsável" .. 

- Sujeito passivo da obrigação acessória ....... . 

- Surgida até a data do ato de aquisição ou 
remissão da propriedade, do domínio útil ou da 
posse de bens .......................... . 

Art. 50 

Art. 50 

Art. 56 

Art. 203 

Art. 113 

Art. 123 

Art. 135 

Art. 119 

Art. 120 

Art. 121 

Art. 121, § único 

Art. 122 

Art. 129 
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OPERAÇÕES DE CARÁTER MISTO 

- São assim consideradas, para efeito da base de 
cálculo do impôsto estadual sôbre operações 
relativas à circulação de mercadorias, aquelas 
atividades em que a prestação de serviços é 
acompanhada do fornecimento de mercadorias 

p 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

Arts. 53, § 3.°, e 
71, § %.0 

- Antecipado: extingue o ~rédito tributário Art. 156, VII 

- Antecipado: a legislação tributária pode con-
ceder desconto, nas condições em que estabeleça Art. 160, § único 

- Cujo tempo não fÔr estabelecido pela legislação 
tributária, ocorre trinta dias depois da data 
em que se considera o sujeito passivo notificado 
do lançamento ........................... Art. 160 

- De um crédito não importa em presunção de 
pagamento das prestações em que se decom
ponha nem de outros créditos referentes aos 
mesmos ou a outros tributos .............. Art. 158 

- :E:, ~fetuado. ~a rePru:tição competente do domi-
clho do sUjeito passIvo .................... Art. 159 

- Efetuado em moeda corrente, cheque ou vale 
postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162, I 

- Efetuado em estampilha, em papel selado, ou 
por processo mecânico ................... Art. 162, 11 

- Efetuado em papel selado ou por processo 
mecânico, equipara-se ao pagamento em estam-
pilha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162, § 5.° . 

- Efetuado por um dos obrigados aproveita aos 
demais .................................. Art. 125, I 

- €rro verificado na modalidade de liquidação 
por estampilha não dá direito à restituição ... Art. 162, § 4.° 

- Extingue o crédito tributário .............. Art. 156, I 

- Indevido: o sujeito passivo tem direito à resti-
tuição total ou parcial do tributo, respeitadas 
determinadas ressalvas da lei .............. Art. 165 

- Não liquidado integrahnente no vencimento do 
prazo: é acrescido de juros de mora, sem pre
juizo da imposição das penalidades cabíveis, 
inclusive medidas de garantia previstas na lei Art. 161 

- Nos casos de existência simultânea de dois ou 
mais débitos vencidos do mesmo sujeito pas-
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sivo com a mesma pessoa jurídica de direito 
público: a autoridade administrativa compe
tente para receber o pagamento determinará a 
respectiva imputação : ................... . 

- Por cheque ou vale postal: a legislação tribu
tária pode determinar as garantias exigidas para 
a realização dêle ....................... . 

- Por cheque: o crédito tributário somente se 
extingue com o seu resgate pelo sacado .... 

- Por estampilha: considera-se extinto (j crédito 
com a inutilização regular daquela ....... . 

PAIS 

- Ver -"Responsabilidade Tributária" 

PAPEL 

- Imunidade tributária .................... . 

- Ver também "Impôsto Estadual sôbre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias" 

PAPEL SELADO 

- Ver "Pagamento de Tributos" 

PATRIMôNIO 

- Ver "Limitações da Competência Tribu
tária" 

PENALIDADE 

Art. 163 

Art. 162, § 1.° 

Art. 162, § 2.° 

Art. 162, § 3.° 

Art. 9.°, IV, d 

- Cominada para ação ou omissão contrária à lei Art. 97, V 

- Caso de dispensa ou redução .............. Art. 97, VI 

- Não imposição dela nos casos de observância 
das normas complementares das leis, dos trata-
dos e convenções internacionais e decretos .. Art. 100, § único 

PESSOAS JURíDICAS DE DIREITO PRIVADO 

- Transformação que resultar de outra ou em 
outra ................................... Art. 132 

PESSOAS JURíDICAS DE DIREITO PÚBLICO 

- CoIi'cUrso de preferência entre elas ......... . Art. 187, § único 
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PRÁTICAS OBSERVADAS PELAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

- Nonnas complementares das leis, tratados e 
convenções internacionais e decretos o o o o o o o o 

PRAZOS 

- São aplicáveis aos Municípios os prazos e o 
sistema estabelecidos para os Estados, no Ato 
Complementar noO 24, de 18/11/1966 o o o o o o 

- Somente se iniciam ou vencem em dia de 
expediente nonnal na repartição em que corra 
o processo ou deva ser praticado o ato o o o . o o 

- Tanto os fixados neste diploma legal como na 
legislação tributária serão contínuos, excluindo
-se na sua contagem o dia de inicio e inclu
indo-se o de vencimento o o o . o .. o o o o o o o o o o o 

PREFEITOS 

- Ver "ResponsablUdade" 

PREFERtNCIA 

Art. 100, lU 

Art. 11, do Ato 
Complementar 0.0 

27. de 8/12/1966 

Art. 210, § único 

Art. 210 

- O crédito tributário prefere a qualquer outro, 
seja qual fôr a natureza ou o tempo da consti-
tuição dêste o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Art. 126 

- O concurso dela somente se verifica entre 
pessoas jurídicas de direito público o o o o o o o o o o Arte 187, § único 

PRESCRIÇÃO 

- A interrupção dela, em favor ou contra um 
dos obrigados, favorece ou prejudica os demais Arte 125, lU 

- Em dois anos, de ação anulatória da decisão 
administrativa que denegar a restituição de 
tributos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o Arte 169 

- Em cinco anos, de ação para cobrança do 
crédito tributário o o o o o o o o o o o o o o . o . o . o o . o . o Arte 174 

- Extingue o crédito tributário o o o o .. o ... o .. o Art. 156, V 

- Interrompe-se: pela citação pessoal feita ao 
devedor, pelo protesto judici8l, por qualquer 
ato judicial que constitua em mora o devedor 
e por qualquer ato inequívoco, ainda que extra
judicial, gue importe em reconhecimento de 
débito pelo devedor. o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o Art. 174, t único 
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PREVIDENCIA SOCIAL 

- Ver "Fundo de Assistência e Previdência 
do Trabalhador Rural", "Fundo Comum 
da Previdência Social" e "Quotas de Pre
vidência" 

PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO 

- Utilizam-se para pesquisa da definição, do 
conteúdo e do alcance de seus institutos, con
ceitos e formas, mas não para definição dos 
respectivos efeitos tributários .............• Art. 109 

PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

- Ver "Interpretação" 

PRODUTOR 

- Equipm-se a êle qualquer pessoa, natural ou 
jurídica, que pratique, com habitualidade, ope-
rações relativas à circulação de mercadorias Art. 58, ti 1.° 

PRODUTOS 

- Apreendidos ou abandonados: 

- Ver ''1mpôsto Federal sõbre a Importação" 

- Estrangeiros: 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Importação" 

..-. Industrializados: 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Produtos In
dustrializados" 

PROIBIÇÕES 

- Em matéria tributária ................... . 

- Ver também ''Llmitações da Competên-
cia Tributária" 

PROPRIEDADE RURAL 

- Ver "Impôsto Federal sôbre a Proprieda
dade Territorial Rural" 

PROPRIEDADE URBANA 

- Ver ''1mpôsto Municipal sôbre a Proprie
dade Predial e Territorial Urbana" 

PROVENTOS 

- Ver ''1mpôsto Federal !lôbrea Renda e 
Proventos de . Qualquer Natureza" 

Arts. 9.°, 10 e 11 
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QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 

- Relativos à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre: nenhum departamento da admi
nistração pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua 
autarquia, celebrará contrato ou aceitará pro
posta em concorrência sem que o contratante 
ou proponente faça aquela prova ........... . 

- Relativos à atividade mercantil do falido: não 
será concedida concordata nem declarada a 
extinção das suas obrigações, sem que o reque-
rente faça aquela prova .................. . 

- Relativos aos bens do eSpÓlio, ou às suas ren
das: nenhuma sentença de julgamento da par
tilha ou adjudicação será proferida sem aquela 
prova .................................. . 

- Será dispensada a prova dela, para os tributos, 
ou o seu suprimento, quando se tratar de prá
tica de ato indispensável para evitar a caduci-
dade de direito ......................... . 

QUOTAS DE PREVID!NCIA 

- Incidência e exigibilidade 

R 

RECLAMAÇÃO 

- Formulada nos têrmos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo, suspende a 
exigibilidade de crédito tributário ......... . 

RECEITAS TRIBUTARIAS 

- Convênios - os Estados e Municípios que 
celebrem com a União convênios destinados a 
assegurar a execução de programas de invesü
mentos e serviços públicos poderão participar 
de até 10% da arrecadação efetuada, nos res
pectivos territórios, provenientes do impôsto 
sôbre a renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente sôbre o rendimento das pessoas físicas, 
e do impôsto sôbre produtos industrialp;ados, 
excluído o incidente sôbre o· fumo e bebidas 
alcoólicas ............................... . 
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Art. 207 
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- Constituição dos Fundos de Participação - do 
produto da arrecadação dos impostos sôbre a 
renda e proventos de qualquer natureza, e 
sôbre produtos industrializados, 80% constituem 
receita da União e o restante será distribuído 
à razão de 10% ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal e 10% ao Fundo 
de Participação dos Municípios ............ Art. 86 

Distribuição - do produto da arrecadação do 
Impôsto sôbre Operações Relativas a Combus-
tíveis, .Lubrificantes, Energia Elétrica e Mine-
rais do País, serão distribuídos aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios 60% do que 
incidir sôbre operações relativas a combustíveis, 
lubrificantes e energia elétrica, e 90% do que 
incidir sôbre operações relativas a minerais 
do país ................................. ..\rt. 95 

- Impôsto sôbre a Propriedade Territorial R':I:ll 
- será distribuído pela União aos Mtmiclpios 
da localziação dos imóveis o produto da arre-
cadação dêsse impôsto .................... Art. 85, I 

- Impôsto sôbre a Renda e Proventos de Qualquer 
- Natureza - será distribuído pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
o produto da arrecadação na fonte sôbre a 
renda das obrigações de sua dívida pública e 
sôbre os proventos de seus servidores e dos 
de suas autarquias ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85, 11 

- Fundos de Participação dos Estados e dos Muni
cípios - para cálculo da percentagem desti
nada a êles, exclui-se do produto da arreca
dação do impôsto sôbre a renda e proventos de 
qualquer natureza a parcela distribuída aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
do impôsto na fonte sôbre a renda das obri
gações de sua dívida pública e sôbre os pro
ventos dos seus servidores e dos de suas autar-
quias ................................... Art. 86, § único 

- Pode a lei autorizar os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios a incorporarem defi
nitivamente à sua receita o produto da arreca
dação na fonte sôbre a renda das obrigações de 
sua dívida pública e sôbre os proventos dos 
seus servidores e dos de suas autarquias. . . . . . Art. 85, § 2.° 

- Pode a lei dispor que uma parcela, não supe
rior a 20% do impôsto sôbre a propriedade 
territorial rural, distribuído pela União aos Mu
nicípios da localização dos imóveis, seja desti
nada ao custeio do respectivo serviço de lança-
mento e arrecadação. .. . . .. .. .. . . .. .... ... Art. 85, § 3.° 

- Pode ser cometido, por lei federal, aos Estados, 
ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo 
de arrecadar os impostos, de competência da 
União, cujo produto lhes seja distribuído no 
todo ou em parte ........................ Art. 84 
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- Pode ser cometido aos- Municípios o encargo 
de arrecadar os impostos de competência dos 
Estados, cujo produto lhes venha a ser distri-
buído, no todo ou em parte .............. Art. 84, § único 

- Prazo para entrega pelas autoridades arrecada
doras, aos Estados, ao Dístrito Federal e aos 
Municípios das importâncias recebidas, decor
rentes da arrecadação na fonte do impôsto 
sôbre a renda das obrigações de sua dívida 
pública e sôbre os proventos dos seus servidores 
e dos de suas autarquias ................. Art. 85, § 1.0 

_ Prazo para entrega aos Municípios da locali-
zação dos im6veis, do produto da arrecadação 
do impôsto sôbre a propriedade territorial rural Art. 85, § LO 

- Será regulada em resolução do Senado Federal 
a distribuição aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios do impôsto sôbre operações 
relativas a combustíveis, lubrificantes, energia 
elétrica e minerais do país ................• Art. 95, § único 

RECURSO 

- Interposto nos têrmos das leis reguladoras do 
processo tributário adminístrativo, suspende a 
exigibilidade do crédito tributário .......... Art. 151, m 

REDUÇÃO DE TRmUTOS 

- Sàmente a lei pode estabelecê-la 

REMISSÃO 

- De crédito tributário, exonera todos os obrigados 
l 

- Extingue o crédito tributário ............. . 

RENDA 

- Ver ''Impôsto sôbre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza" e "Limitações da 
Competência Tributária" 

REQUISIÇÃO 

Art. 97, fi 

Art. 125, O 

Art. 156, IV 

- Da autoridade administrativa federal, do auxílio 
da fôrça pública federal, estadual ou municipal, 
e reciprocamente, quando vítima de embaraço 
ou desacato no exercício de suas funções, ou, 
quando necessário à efetivação de medida pre-
vísta na legislação tributária .............. Art. 200 
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- Regular da autoridade judiciária, no inter~se 
da justiça, de informações às autoridades admi-
nistrativas .............................. . 

RESPONSABILIDADE 

Art. 198 

- Civil, penal ou administrativa do Governador 
ou Prefeito, pela não comprovação da aplicação 
das ~ quotas estaduai! e municipais de partici-
paçao na arrecadaçao .................... Art. 94, § 3.0 

RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

- Criminal e funcional, quando couber, nos casos 
de certidão negativa expedida pelo funcionário, 
com dolo ou fralolde, que contenha êrro contra 
a Fazenda Pública ....................... . 

- Da pessoa jurídica que resultar da fusão, trans
formação ou incorporação de outra, ou em 
outra, até a data do ato ........•......... 

- Do adquirente ou remitente, pelos tributos re-
lativos aos bens adquiridos ou remidos ..... . 

- Do esp6lio, nos casos de extinção da pessoa 
jurídica de direito privado .............. .. 

- Do esp6lio, pelos tributos devidos pelo de cujus 
até a data da abertura da sucessão ......... . 

- Do s6cio remanescente, nos casos de extinção 
da pessoa jurídica de direito privado ..... . 

- Dos sucessores, pelo crédito tributário defini
tivamente constituído ou em curso de consti-
tuição ................................. . 

- Integral pelos tributos relativos ao fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, indus
trial ou profissional, adquirido, se o alienante 
cessar a exploração do comércio, indústria ou 
atividade •••.....•.•..................... 

- Pelo crédito tributário, atribuída a terceiro .. 

- Pessoal do funcionário que expedir certidão 
negativa com dolo ou fraude, que contenha 
êrro contra a Fazenda Pública, pelo crédito 
tributário e juros de mora acrescidos ....... . 

- Pessoal do sucessor, a qualquer título, e do 
cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de 
cujus, até a data da partilha ou adjudicação, 
limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão do legado ou da meação ........... . 

- Pessoal pelo crédito correspondente a obriga
ções tributárias que resultarem de ato praticado 
com excesso de poder, ou com infração à lei, 
contrato social ou estatuto .......•...•...• 

Art. 208, § único 

Art. 132 

Art. 131, I 

Art. 132, § único 

Art. 131, UI 

Art. 132, § único 

Art. 129 

Art. 133, I 

Art. 128 

Art. 208 

Art. 131, U 

Art. 135 
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Por infração: é excluída: pela denúncia espon
tânea, acompanhada, se fôr o caso, do paga-
mento do tributo devido .................. Art. 138 

- Por infração: independe da intenção do agente 
ou do responsável ........................ Art. 136 

- Por infração: é pessoal ao agente .......... Art. 137 

- Por infração: não se considera espontânea a 
denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ................ Art. 138, § único 

- Solidária com o contribuinte, nos atos em que 
intervierem, ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. Esta só se aplica, em matéria de 
penalidade, às de caráter moratório ........ Art. 134 e § único 

Subsidiária com o alienante, se êste prosseguir 
na exploração, ou iniciar, dentro do semestre, 
nova atividade, no mesmo ou em outro ramo 
de comércio, indústria ou profissão ........ Art. 133, 11 

RESTITUIÇAO DE TRIBUTOS 

O direito de pleiteá-la extingue-se com o de-
curso do prazo de cinco anos ............. . 

Somente será feita a quem prove haver assu
mido o referido encargo, ou, no caso de havê-lo 
transferido a terceiro, estiver por êste expres-
samente autorizado a recebê-la ........... . 

- Total ou parcialmente feita, dá lugar, na mesma 
proporção, da devolução dos juros de mora 
acrescidos e das penalidades pecuniárias apli-
cadas .................................. . 

- Transitada em julgado, vence juros não capi
talizáveis, a partir da decisão definitiva que a 
determinar .............................. . 

RETENÇÃO NA FONTE 

- Ver "Fonte Pagadora" 

5 
SEGURO 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro e sôbre 
Operações Relativas a Títulos e Valôres 
Mobiliários" 

SELAGEM MECÃNICA 

- Ver "Pagamento de Tributos" 
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SENADO FEDERAL 

- Cabe a êle fixar os limites da alíquota: 
- do Impôsto sôbre a Transmissão de Bens 

Imóveis e de Direitos a êles Relativos Art. 39 

- do Impôsto Estadual sôbre Operações Re
lativas à Circulação de Mercadorias, nas 
saídas decorrentes de operações que as des-
tinem a outro Estado ........ " .... ,." Art. 57, in fine 

SERVENTUÁRIO DE OFíCIO 

Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas ......... , ....... " ... ,.". 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

- Imunidades tributárias 

- ,Ver também "Limitações da Competên
cia Tributária" 

SIGILO 

- Por parte da Fazenda Pública ou de seus 
funcionários, quanto a qualquer informação 
obtida em razão do ofício, sôbre a situação 
econômica ou financeira dos sujeitos passivos 
ou de terceiros e sôbre a natureza e o estudo 
dos seus negócios ou atividades .... , ...... . 

SíNDICOS 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas , .. , ...................... . 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

- :É regulado por êste diploma legal 

- Impostos que o compõem .......... , . , , ... . 

- Leis que o regem ........... , ...... , .... . 

SÓCIOS 

- Ver "Responsabilidade Tributária" 

SOLIDARIEDADE 

- Das pessoas expressamente designadas por lei 

- Das pessoas que tenham interêsse comum com 
o sujeito passivo da obrigação principal ,."" 

- Efeitos ,dela '"~""."" ... , .. " .. ,,., .. 

Art. 197 

Arts. 9.°, IV, a, 
12 e 13 

Art. 198 

Art. 197 

Art. 1.° 

Art. 17 

Art. 2.° 

Art .. 124, 11 

Art. 124, I 

Art. 125 
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SUCESSOR 

- J!: pessoalmente responsável pelos tributos devi
dos pelo de cu;us, até a data da partilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão da herança ou legado 

SUJEITO 

- Ativo da obrigação tributária 

- Ativo da obrigação tributária (casos de des-
membramento territorial) ................ . 

- Inoperância das convenções particulares para 
modificar a definição legal do sujeito passivo 
das obrigações tributárias correspondentes '" 

- Passivo da obrigação tributária principal .... 

- Passivo da obrigação tributária principal: dis-
tinção entre "contribuinte" e "responsável" .. 

- Sujeito passivo da obrigação acessória 

T 

TABELIÃES 

- Informações que devem prestar às autoridades 
administrativas .......................... . 

TAXAS 

- Não podem elas ter base de cálculo ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam aos 
impostos ................................ . 

- Competência ............................ . 

- Fato gerador ........................... . 

- Limitações à competência da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Munidpios para 
instituí-las e cobrá-las ................... . 

- Poder de policia ....................... . 

- Salvo disposições de lei em contrário, a isenção 
não é extensiva a elas ................... . 

- Serviços públicos 

TEMPLOS 

- Imunidade tributária .................•... 
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Art. 119 

Art. 120 

Ari. U3 

Ari. 121 

Art. 121, li único 

Art. 121 

Ari. 191 

Ari. '1'1, § único 

Ari. '1'1 

Ari. '1'1 

Ari. '1'1 e 80 

Ari. '18 

Ari. n'J, I 

Art. '19 

Art. 9.°, IV, b 



TERRITóRIOS FEDERAIS 

- A legislação tributária dêles, criada pela União, 
vigora, no País, fora dos respectivos tef!it6rios, 
nos limites em que lhes reconheçam extraterri
torialidade os convênios de que participem, ou 
do que disponham esta ou outras leis de normas 
gerais expedidas pela União ............. . 

- Competência tributária ................... . 

- Participação na arrecadação .............. . 

TITULOS 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro e sôbre Ope
rações Relativas a Títulos e Valôres Mo
binários" 

TRÁFEGO DE MERCADORIAS E DE PESSOAS 

Art. 102 

Art. 18, I 

Art. 91 

- Proibido estabelecer limitações, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais .... Art. 9.°, m 

TRANSAÇÃO 

- EXtingue' o crédito tributário ............. . 

TRANSMISSÃO· 

- Ver "Impôsto sôbre a Ttansmissão de 
Bens Imóveis e de Direitos a êles Rela-

• tiv.os" e "Impôsto Estadual sôbre Opera
. ções Relativas à Circulação de Mercado
rias" 

TRANSFORMAÇÃO 

Art. 156, UI 

- De pessoa jurídica de direito privado que 
resultar de outra, ou em outra ............ Art. 132 

TRANSPORTES 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Serviços de 
Transport!'S e Comunicações" 

TRATADOS INTERNACIONAIS 

- Normas complementares dêles Art. 100 

- Revogam ou modificam a legislação tributária 
interna e serão observados pelá: que lhes sobre-
venha .:................................ Art. 98 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

_ Comprovação a êle, da destinação obrigat6ria 
de 50%, no mínimo, ao orçamento de despesas 
de capital, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, das quotas de participação 
na arrecadação ........................... Art. 94 

- Remessa a êle de comprovantes da aplicação 
das ~ quotas estaduai~ e municipais da partici-
paçao na arrecadaçao .................... Art. 94, § 1.° 

- Suspensão do pagamento das quotas estaduais 
e municipais da participação na arrecadação, 
determinada por êle ...................... Art. 94, § 2.° 

- Sustação da sanção de não pagamento das 
quotas de participação na arrecadação, quando 
a juízo dêle, fôr sanada a falta que determinou 
a aplicação da sanção .................... Art. 94, § 3.0 

TRIBUTO (S) 

- Definição 

- A natureza jurídica específica dêle é deter
minada pelo fato gerador da respectiva obri-

Art. 3.° 

gação .................................. Art. 4.° 

- Características irrelevantes para qualificar a 
natureza jurídica dêle ................•..• Art. 4.°, e I e D 

- Espécies: impostos, taxas e contribuições de 
melhoria ................................ Art. 5.0 

- Cuja receita seja distribuída, no todo ou em 
parte, a outras pessoas jurídicas de direito 
público pertence a competência legislativa da-
quela a que tenha sido atribuída .......... Art. 6.°, § único 

- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios institui-lo ou majo-
rá-lo sem que a lei o estabeleça ......... . 

- É vedado à União instituí-lo, quando não seja 
uniforme em todo o território nacional, ou, 
quando importe distinção 'ou preferência em 
favor de determinado Estado ou Município ., 

Art. 9.°, I 

Art. 10 

- Somente a lei pode estabelecer a instituição 
dêles ou a sua extinção .................. Art. 9'7, I 

- Somente a lei pode estabelecer a majoração 
dêles ou a sua redução .................. AR. 97, 11 

u 
UNIÃO 

- Competência dela para instituir, nos Territórios 
Federais, :os impOstos atribuídos aos Estados .• Art. 18, I 
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- Competência tributária ................... Art. 6.° 

- Participação na arrecadação ............... Art. 86 

- Somente ela pode conceder a moratória, em 
caráter geral, a tributos de competência dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municí
pios, quando simultâneamente concedida aos 
tributos de competência federal e às obrigações 
de direito privado ....................... Art. 152, I, b 

UNIFORMIDADE 

- Da aplicação do presente diploma legal Art. 211 

UNIFORMIDADE DO TRIBUTO 

- t uniforme a alíquota do impôsto estadual 
sôbre operações relativas à circulação de mer-
cadorias ................................. Art. 57 

- t uniforme a alíquota do impôsto municipal 
sôbre .operações relati~a~ .à circulação de mer-
cadonas em seu terntono ................ Art. 60 in fine 

- t vedado à União instituir tributo que não 
seja uniforme em todo o território nacional, 
ou importe distinção ou preferência em favor 
de determinado Estado ou Município ...... Art. 10 

- Os Estados pertencentes a uma mesma região 
geo-econômicas bem como os Municípios de um 
mesmo Estado celebrarão convênios para o es
tabelecimento da alíquota uniforme do impôsto 
sôbre operações relativas à circulação de mer-
cadorias .•............................... Art. 213 e § único 

v 

VALõRES 

- Ver "Impôsto Federal sôbre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro e sôbre Opera
ções Relativas a Títulos e Valôres Mobi
liários" 

VALE POSTAL 

- Ver "Paramento de Tributos" 

VENDA A VAREJO 

- O lmp6sto Estadual sôbre Operações Relativas 



à Circulação de Mercadorias não incide sabre 
a saída destas,· decorrente da venda a varejo 
diretamente ao consumidor, de gêneros de pri-
meira necessidade ........................ Art. 52, § 3.°, I 

z 
ZONA URBANA 

- O que se entende como tal e seus requisitos 
mínimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Art. 32, § 1.° e § 2.° 
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ANEXOS 



Emenda Constitucional n,O 18 



EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 18 

AS MESAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL promulgam, nos têrmos do art. 217, 
§ 4.°, da Constituição, a seguinte Emenda Constitucional: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIçõES GERAIS 

Art. 1.0 O sistema tributârio nacional compõe-se de 
impostos, taxas e contribuições de melhoria, e é regido pelo 
disposto nesta Emenda, em leis complementares, em resolu
ções do Senado Federal, e, nos limites das respectivas compe
tências, em leis federal, estadual ou municipal. 

Art. 2.° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabe
leça, ressalvados os casos previstos nesta Emenda; 

H - cobrar impôsto sôbre o patrimônio e a renda, com 
base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a 
que corresponda; 

IH - estabelecer limitações ao trâfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais; 

IV - cobrar impostos sôbre: 

a) O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) o patrimônio, a renda ou serviços de partidos poli-

131 



ticos e de instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos fixados em lei complementar; 

d) o papel destinado exclusivamente à impressão de 
jornais, periódicos e livros. 

§ 1.0 O disposto na letra a do n.o IV é extensivo às 
autarquias, tão-sômente no que se refere ao patrimônio, à 
renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, 
ou delas decorrentes. 

§ 2.° O disposto na letra a do n.o IV não é extensivo 
aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário 
é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos 
tributos de sua competência, ressalvados os serviços públicos 
federais concedidos, cuja isenção geral de tributos pode ser 
instituída pela União, por meio de lei especial e tendo em 
vista o interêsse comum. 

Art. 3.° É vedado: 

I - à União, instituir tributo que não seja uniforme 
em todo o território nacional, ou que importe distinção ou 
preferência em favor de determinado Estado ou Município; 

II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natu
reza, em razão da sua procedência ou do seu destino. 

Art. 4.° Sômente a União, em casos excepcionais defi
nidos em lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios. 

CAPÍTULO 11 

DOS IMPOSTOS 

SEÇÃo I 

Disposições Gerais 

Art. 5.° Os impostos componentes do sistema tributá
rio nacional são exclusivamente os que constam desta 
Emenda, com as competências e limitações nela previstas. 

Art. 6.° Competem: 
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I - ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em 
Municípios, cumulativamente, os impostos atribuídos aos 
Estados e aos Municípios; 

II - à União, nos Terrjtórios Federais, os impostos 
atribuídos aos Estados, e, se aquêles não forem divididos em 
Municípios, cumulativamente os atribuídos a êstes. 

SEÇÃO 11 

Impostos sÓbre o Comércio Exterior 

Art. 7.° Competem à União: 

I - o impôsto sôbre a importação de produtos estran
geiros; 

II - o impôsto sôbre a exportação, para o estrangeiro, 
de produtos nacionais ou nacionalizados. 

§ 1.0 O Poder Executivo pode, nas condições e nos limi
tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de 
cálculo dos impostos a que se refere êste artigo, a fim de 
ajustá-los aos objetivos da política cambial e de comércio 
exterior. 

§ 2.° A receita líquida do impôsto a que se refere o 
n.O II dêste artigo destina-se à formação de reservas mone
tárias, na forma da lei. 

SEÇÃO III 

Impostos sÓbre o PatrimÓnio e a Renda 

Art. 8.° Competem à União: 

I - o impôsto sôbre a propriedade territorial rural; 

II - o impôsto sôbre a renda e proventos de qualquer 
natureza. 

• Art. 9.° Compete aos Estados o impôsto sôbre a trans-
missão, a qualquer titulo, de bens imóveis por natureza ou 
por cessão física, como definidos em lei, e de direitos reais 
sôbre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 
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§ 1.0 o impôsto incide sôbre a cessão de direitos rela
tivos à aquisição dos bens referidos neste artigo. 

§ 2.° O impôsto não incide sôbre a transmissão dos 
bens ou direitos referidos neste artigo, para sua incorporação 
ao capital de pessoas jurídicas, salvo o daquelas cuja ativi
dade preponderante, como definida em lei complementar, 
seja a venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a 
cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 3.° O impôsto compete ao Estado da situação do 
imóvel sôbre que versar a mutação patrimonial, mesmo que 
esta decorra de sucessão aberta no estrangeiro. 

§ 4.° A alíquota do impôsto não excederá os limites 
fixados em resolução do Senado Federal, nos têrmos do dis
posto em lei complementar, e o seu montante será dedutível 
do devido à União, a título do impôsto de que trata o art. 8.°, 
n.o II, sôbre o provento decorrente da mesma transmissão. 

Art. 10. Compete aos Municípios o impôsto sôbre a 
propriedade predial e territorial urbana. 

SEÇÃO N 

Impostos s6bre a Produção e a Circulação 

Art. 11. Compete à União o impôsto sôbre produtos 
industrializados. 

Parágrafo único. O impôsto é seletivo em função da 
essencialidade dos produtos, e não-cumulativo, abatendo-se, 
em cada operação, o montante cobrado nas anteriores. 

Art. 12. Compete aos Estados o impôsto sôbre opera
ções relativas à circulação de mercadorias, realizadas por 
comerciantes, industriais e produtores. 

§ 1.0 A alíquota do impôsto é uniforme para tôdas as 
mercadorias, não excedendo, nas operações que as destinem 
a outro Estado, o limite fixado em resolução do Senado 
Federal, nos têrmos do disposto em lei complementar. 

§ 2.° O impôsto é não-cumulativo, abatendo-se, em cada 
operação, nos têrmos do disposto em lei complementar, o 
montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro 
Estado, e não incidirá sôbre a venda a varejo, diretamente 
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ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade, definidos 
como tais por ato do Poder Executivo Estadual. 

Art. 13. Compete aos Municípios cobrar o impôsto refe
rido no artigo anterior, com base na legislação estadual a 
êle relativa, e por alíquota não superior a 30 % (trinta por 
cento) da instituída pelo Estado. 

Parâgrafo único. A cobrança prevista neste artigo é 
limitada às operações ocorridas no território do Município, 
mas independente da efetiva arrecadação, pelo Estado, do 
impôsto a que se refere o artigo anterior. 

Art. 14. Compete à União o impôsto: 

I - sôbre operações de crédito, câmbio e seguro, e sôbre 
operações relativas a títulos e valôres mobiliârios; 

II - sôbre serviços de transportes e comunicações, salvo 
os de natureza estritamente municipal. 

§ 1.0 O Poder Executivo pode, nas condições e nos limi
tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de 
câlculo do impôsto, nos casos do n.o I dêste artigo, a fim de 
ajustâ-lo aos objetivos da política monetâria. 

§ 2.° A receita líquida do impôsto, nos casos do n.o I 
dêste artigo, destina-se à formação de reservas monetârias. 

Art. 15. Compete aos Municípios o impôsto sôbre ser
viços de qualquer natureza, não compreendidos na compe
tência tributâria da União e dos Estados. 

Parâgrafo único. Lei complementar estabelecerâ crité
rios para distinguir as atividades a que se refere êste artigo 
das previstas no art. 12. 

'SEÇÃO V 

Impostos Especiais 

Art. 16. Compete à União o impôsto sôbre: 

I - produção, importação, circulação, distribuição ou 
consumo de combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos 
de qualquer origem ou natureza; 
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11 - produção, importação, distribúição ou consumo de 
~ energia elétrica; 

III - produção, circulação ou consumo de minerais do 
País. 

Parágrafo único. O impOsto incide, uma só vez, sObre 
uma dentre as operações previstas em cada inciso dêste artigo 
e .exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua 
natureza ou competência, incidentes sObre aquelas operações. 

Art. 17. Compete à União, na iminência ou no caso de 
guerra externa, instituir, temporàriamente, impostos extra
ordinários, compreendidos ou não na enumeração constante 
dos artigos 8.0 a 16, suprimidos, gradativamente, no prazo 
máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. 

CAPÍTULo 111 

DAS TAXAS 

Art. 18. Compete à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respectivas atri
buições; cobrar taxas em função do exercício regular do poder 
de policia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição. 

Parágrafo único. As taxas não terão base de cálculo 
idêntica à que corresponda a impôsto referido nesta Emenda. 

CAPÍTULo IV 

DAS CONTRmUIçOES DE MELHORIA 

Art. 19. Compete à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respectivas atri
buições, cobrar contribuição de melhoria para fazer face ao 
custo de obras públicas de que decorra valorização imobi
liária, tendo como limite total a despesa realizada e como 
limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar 
para cada imóvel beneficiado. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTARIAS 

Art. 20. Serão distribuídos pela União: 

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o pro~ 
duto da arrecadação do impôsto a que se refere o art. 8.°, 
n.o I; 

II - aos Estados e aos Municípios, o produto da arre
cadação, na fonte, do impôsto a que se refere o art. 8.°, n.o lI, 
incidente sôbre a renda das obrigações de sua dívida pública 
e sôbre os proventos dos seus servidores e dos de suas 
autarquias. 

Parãgràfo único. As autoridades arrecadadoras dos tri
butos a que se refere êste artigo farão entrega, aos Estados 
e Municípios, das importâncias recebidas correspondentes a 
êstes impostos, à medida em que forem sendo arrecadadas, 
independentemente da ordem das autoridades superiores, em 
prazo não maior de trinta dias, a contar da data do recolhi
mento dos mesmos tributos, sob pena de demissão. 

Art. 21. Do produto da arrecadação dos impostos a que 
se referem o art. 8.°, n.o lI, e o art. 11, 80% (oitenta por 
cento) constituem receita da União e o restante distribuir-se-ã 
à razão de 10% (dez por cento) ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, e 10% (dez por cento) ao 
Fundo de Participação dos Municípios. 

§ 1.0 A aplicação dos Fundos previstos neste artigo será 
regulada por lei complementar, que cometerá ao Tribunal de 
Contas da União o cãlculo e a autorização orçamentãria ou 
de qualquer outra formalidade, efetuando-se a entrega, men
salmente, através dos estabelecimentos oficiais de crédito. 

§ 2.° Do total recebido nos têrmos do parãgrafo ante
rior, cada entidade participante destinarã obrigatoriamente 
50% (cinqüenta por cento), pelo menos, ao seu orçamento de 
capital. 

§ 3.° Para os efeitos de cãlculo da percentagem desti
nada aos Fundos de Participação exclui-se, do produto da 
arrecadação do impôsto a que se refere o art. 8.°, n.o lI, a 
parcela distribuída nos têrmos do art. 20, n.o lI. 
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Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 21, os Estados 
e Municípios que celebrem com a União convênios destinados 
a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos 
programas de investimentos e serviços públicos, especial
mente no campo da política tributãria, poderão participar de 
até 10% (dez por cento) da arrecadação efetuada, nos res
pectivos territórios, proveniente do impôsto referido no art. 
8.°, n.o II, incidente sôbre o rendimento das pessoas físicas, 
e no art. 11, excluído o incidente sôbre fumo e bedidas 
alcoólicas. 

Art. 23. Do produto da an·ecadação do impôsto a que 
se refere o art. 16 serão distribuídos aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios 60% (sessenta por cento) do que 
incidir sôbre operações relativas a combustíveis, lubrificantes 
e energia elétrica, e 90% (noventa por cento) do que incidir 
sôbre operações relativas a minerais do País. 

Parãgrafo único. A distribuição prevista neste artigo 
serã regulada em resolução do Senado Federal, nos têrmos 
do disposto em lei complementar, proporcionalmente à super
fície, à produção e ao consumo, nos respectivos territórios, 
dos produtos a que se refere o impôsto. 

Art. 24. A lei federal pode cometer aos Estados, ao 
Distrito Federal, ou aos Municípios o encargo de arrecadar 
os impostos de competência da União, cujo produto lhes seja 
distribuído no todo ou em parte. 

Parãgrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à 
arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo 
produto êstes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos 
respectivos Municípios. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIQOES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 25. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus parã
grafos, ficam revogados ou substituídos pelas disposições 
desta Emenda o art. 15 e seus parãgrafos, o art. 21, o § 4.° 
do art. 26, o art. 27, o art. 29 e seu parãgrafo único, os n. os I 
e II do art. 30 e seu parãgrafo único, o art. 32, o § 34 do 
art. 141, o art. 202 e o art. 203 da Constituição, o art. 5.° da 
Emenda Constitucional n.o 3, a Emenda Constitucional n.o 5 
e os artigos 2.° e 3.° da Emenda Constitucional n.o 10. 
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Art. 26. Os tributos de competência da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vigentes à 
data da promulgação desta Emenda, salvo o impôsto de expor
tação, poderão continuar a ser cobrados até 31 de dezembro 
de 1966, devendo, nesse prazo, ser revogados, alterados ou 
substituídos por outros, na conformidade do disposto nesta 
Emenda. 

§ 1.0 A lei complementar poderá estabelecer que as alte
rações e substituições tributárias, na conformidade do disposto 
nesta Emenda, entrem gradualmente em vigor nos exercícios 
de 1967, 1968 e 1969. 

§ 2.° O art. 20 da Constituição ficará revogado, em 
relação a cada Estado, na data da entrada em vigor da lei 
que nêle instituir ti impôsto previsto no art. 12 desta Emenda. 

§ 3.° Entrará em vigor a 1.0 de janeiro do ano seguinte 
ao da promulgação desta Emenda o disposto no artigo 7.°, 
n.o lI, no seu § 2.°, e, quanto ao impôsto de exportação, o 
previsto no seu § 1.0. 

Art. 27. São extensivos à Região Amazônica todos os 
incentivos fiscais, favores creditícios e demais vantagens con
cedidas pela legislação à Região Nordeste do Brasil. 

Brasília, 1 de dezembro de 1965. 
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Disposições constitucionais 

revogadas ou substituídas 



CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA 
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbre: 

I - importação de mercadorias de procedência estran
geira; 

II - consumo de mercadorias; 

III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem 
assim importação e exportação de lubrificantes e de combus
tíveis liquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza, 
estendendo-se êsse regime, no que fôr aplicável, aos minerais 
do país e à energia elétrica; 

IV - renda e proventos de qualquer natureza; 

V - transferência de fundos para o exterior; 

VI - negócios de sua economia, atos e instrumentos 
regulados por lei federal; 

VII - propriedade territorial rural. (1) 

§ 1.0 São isentos do impôsto de consumo os artigos que 
a lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, 
vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de 
restrita capacidade econômica. 

§ 2.0 A tributação de que trata o n.o III terá a forma 
de impôsto único, que incidirá sôbre cada espécie de pro-

1) o inciso VII foi acrescentado pela Emenda Constitucional n.O 10, de 9 
de novembro de 1964. 
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duto. Da renda resultante, sessenta por cento no mínimo 
serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios, proporcionalmente à sua superfície, população, con
sumo e produção, nos têrmos e para os fins estabelecidos em 
lei federal. 

§ 3.° A União poderá tributar a renda das obrigações 
da dívida pública estadual ou municipal e os proventos dos 
agentes dos Estados e dos Municipios; mas não poderá 
fazê-lo em limites superiores aos que fixar para as suas pró
prias obrigações e para os proventos dos seus próprios 
agentes. 

§ 4.° A União entregará aos municípios 10% (dez por 
cento) do total que arrecadar do impôsto de que trata o n.o lI, 
efetuada a distribuição em partes iguais, e fazendo-se o paga
mento de modo integral, de uma só vez, a cada município, 
durante o quarto trimestre de cada ano. (2) 

§ 5.° A União entregará igualmente aos municípios 
15% (quinze por cento) do total que arrecadar do impôsto 
de que trata o n.o IV, feita a distribuição em partes iguais, 
devendo o pagamento a cada município ser feito integral
mente, de uma só vez, durante o terceiro trimestre de cada 
ano. (3) 

§ 6.° Metade, pelo menos, da importância entregue aos 
municípios, por efeito do disposto no § 5.°, será aplicada em 
beneficios de ordem rural. Para os efeitos dêste parágrafo, 
entende-se por beneficio de ordem rural todo o serviço que 
fôr instalado ou obra que fôr realizada com o objetivo de 
melhoria das condições econômicas, sociais, sanitárias ou 
culturais das populações das zonas rurais. (4) 

§ 7.° Não se compreendem nas disposições do n.o VI os 
atos jurídicos ou os seus instrumentos, quando incluídos na 
competência tributária estabelecida nos arts. 19 e 29. (5) 

2) Redação dada pela Emenda Constitucional n.O 5, de 21 de novembro 
de 1961. 

3) Idem. 
4) Idem. 
5) O § 7.o foi acrescentado ao art. 15 pela Emenda Constitucional n.o 5, de 

21 de novembro de 1961. 
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§ 8.0 Na iminência ou no caso de guerra externa, é 
facultado à União decretar impostos extraordinários, que não 
serão partilhados na forma do art. 21 e que deverão supri
mir-se gradualmente, dentro em cinco anos, contados da 
data da assinatura da paz. (6) 

§ 9.0 O produto da arrecadação do impôsto territorial 
rural será entregue, na forma da lei, pela União aos Muni
cípios onde estejam localizados os imóveis sôbre os quais 
incida a tributação. (1) 

........................................................ 
Art. 20. Quando a arrecadação estadual de impostos, 

salvo a dq impôsto de exportação, exceder, em Município que 
não seja o da capital, o total das rendas locais de qualquer 
natureza, o Estado dar-Ihe-á anualmente trinta por cento do 
excesso arrecadado. 

Art. 21. A União e os Estados poderão decretar outros 
tributos além dos que lhes são atribuídos por esta Consti
tuição, mas o impôsto federal excluirá o estadual idêntico. 
Os Estados farão a arrecadação de tais impostos e, à medida 
que ela se efetuar, entregarão vinte por cento do produto à 
União e quarenta por cento aos Municípios onde se tiver 
realizado a cobrança. 

Art. 26. 

§ 4.0 Ao Distrito Federal cabem os mesmos impostos 
atribuídos por esta Constituição aos Estados e aos Muni
cípios. 

Art. 27. l1: vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de 
qualquer natureza por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de taxas, inclusive 
pedágio, destinada exclusivamente à indenização das despesas 
de construção, conservação e melhoramento de estradas. 

6) o f 8.° foi acrescentado ao art. 15 pela Emenda Constitucional n.O 5, de 
21 de novembro de 1961. 

7) O f 9.° foi acrescentado ao art. 15 pela Emenda Constitucional n.O 10, 
de 9 de novembro de 1964. 
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Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por fôrça 
dos §§ 2.° ,4.°, 5.° e 9.° do art. 15, e dos impostos que, no todo 
Óu em parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem 
aos Municípios os impostos: (8) 

I - sôbre propriedade territorial urbana; (9) 

II - predial; (l0) 

III - sôbre transmissão de propriedade imobiliâria 
inter vivos e sua incorporação ao capital de sociedades; (11) 

IV - de licenças; (12) 

V --- de indústrias e profissões; (13) 

VI- sôbre diversões públicas; (14) 

VII - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua 
competência. (15) 

Parâgrafo único. O impôsto territorial rural nãoinci
dirâsôbre sítios de ârea não excedente a vinte hectares, 
q11:ando os cultive, só ou com sua família, o proprietârio. (16) 

Art. 30. . ........................ " .. " .. ".""" .. " .. "" ..... """ .. "" 

I - contribuição de melhoria, quando se verificar valo
rização do imóvel, em conseqüência de obras públicas; 

II - taxas; 

.. """ .·."""",,"""" •. fI"" .. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,.,,,,.,, ••• ,, .... 

8) Redação dada pela Emenda Constitucional n.O lO, de 9 de "novembro 
de 1964. 

9) Idem. 
10) Redação dada pela Emenda COnstitucional n.O 5, de 21 de novembro 

&1001. " . 
11) Acrescentado ao. art. 29 pela Emenda Constitucional n.O 5, de 21 de 

novembro "de 1961. "" 
12) Redação dada pela Emenda Constitucional n,O 5, de 21 de novembro 

de 1001. 
13) Idem. 
14) Idem. 
15) Idem. 
16) Acrescentado ao art. 29 pela Emenda Constitucional n.o 5, de 21 de 

novembro de 1961. " " 
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Parágrafo único. A contribuição de melhoria não 
poderá ser exigida em limites superiores à despesa realizada, 
nem ao acréscimo de valor que da obra decorrer para o 
imóvel beneficiado. 

. Art. 32. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
não poderão estabelecer diferença tributária, em razão da 
procedência, entre bens de qualquer natureza. 

Art. 141. 

§ 34 Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem 
que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cadaexer
dcio sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, 
a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. 

Art. 202 .. Os tributos terão caráter pessoal sempre que 
isso fôr possível, e serão graduados conforme a capacidade 
econômica do contribuinte. 

Art. 203. Nenhum impôsto gravará .diretamente os 
direitos de autor, nem a remuneração de professôres e jorna
listas, excetuando-se da isenção os impostos gerais (art. 15, 
n.o IV). (17) 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 3 

Art. 5.°. Aos Estados que, depois de 18 de setembro de 
1946, se constituírem sem município, em razão de peculiari
dades locais, são atribuídos também os impostos previstos 
no art. 29 . 

• • • • • • • • • • • • • • o' •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• '.' ••••••••••• 

17)· Redação dàda pela Emenda Constitucional nP 9, d~22 de julho de 1964. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 5 

Institui nova discriminação de rendas em favor dos Municípios 
brll3ileiros. 

Redijam-se assim os seguintes parágrafos do art. 15: 

§ 4.° A União entregará aos municípios 10% (dez por 
cento) do total que arrecadar do impôsto de que trata o 
n. ° lI, efetuada a distribuição em partes iguais, e fazendo-se 
o pagamento de modo integral, de uma s6 vez, a cada muni
cípio, durante o quarto trimestre de cada ano. 

§ 5.° A União entregará igualmente aos municípios 
15 % (quinze por cento) do total que arrecadar do impôsto 
de que trata o n.o IV, feita a distribuição em partes iguais, 
devendo o pagamento a cada município ser feito integral
mente, de uma só vez, durante o terceiro trimestre de cada 
ano. 

§ 6.° Metade, pelo menos, da importância entregue aos 
municípios, por efeito do disposto no § 5.°, será aplicada em 
beneficio de ordem rural. Para os efeitos dêste parágrafo, 
entende-se por benefício de ordem rural todo o serviço que 
fôr instalado ou obra que fôr realizada com o objetivo de 
melhoria das condições econômicas, sociais, sanitárias ou cul
turais das populações das zonas rurais. 

§ 7.° Não se compreendem nas disposições do n.o VI os 
atos jurídicos ou os seus instrumentos, quando incluídos na 
competência tributária estabelecida nos arts. 19 e 29. 

§ 8.° Na iminência ou no caso de guerra externa, é 
facultado à União decretar impostos extraordinários, que 
não serão partilhados na forma do art. 21 e que deverão 
suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, contados 
da data da assinatura da paz. 

Redija-se assim o art. 19: 

Art. 19. Compete aos Estados decretar impostos sObre: 

I - transmissão de propriedade cama mortis; 

Il - vendas e consignações efetuadas por comerciantes 
e produtores, inclusive industriais, isenta, porém, a primeira 
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operação do pequeno produtor, conforme o definir a lei 
estadual; 

lU - exportação de mercadorias de sua produção para 
o estrangeiro, até o máximo de 5% (cinco por cento) ad 
valorem vedados quaisquer adicionais; 

IV - os atos regulados por lei estadual, os do serviço 
de sua justiça e os negócios de sua economia. 

§ 1.0 O impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens 
corpóreos cabe ao Estado em cujo território êstes se achem 
situados. 

§ 2.° O impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens 
corpóreos, inclusive titulos e créditos, pertence, ainda quando 
a sucessão se tenha aberto no estrangeiro, ao Estado em 
cujo território os valôres da herança forem liquidados ou 
transferidos aos herdeiros. 

§ 3.° Os Estados não poderão tributar títulos da dívida 
pública emitidos por outras pessoas jurídicas de direito 
público interno, em limite superior ao estabelecido para as 
suas próprias obrigações. 

§ 4.° O impôsto sôbre vendas e consignações serâ uni
forme, sem distinção de procedência ou destino. 

§ 5.° Em caso excepcional, o Senado Federal poderâ 
autorizar o aumento por determinado tempo, do impôsto de 
exportação, até o mâximo de 10%, (dez por cento) ad valorem. 

Redija-se assim o art. 29: 

Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por fôrça 
dos §§ 2.°,4.° e 5.° do art. 15, e dos impostos que, no todo ou 
em parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos 
municípios os impostos: 

I - sôbre propriedade territorial urbana e rural; 

II - predial; 

lU - sôbre transmissão de propriedade imobiliâda 
inter vivos e sua incorporação ao capital de sociedades; 

IV - de licenças; 
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v - de indústrias e profissões; 

VI - sôbre diversões públicas; 

VII - sôbre atos de sua economia· ou assuntos de sua 
competência. 

Parágrafo único. O impôsto territorial rural não inci
dirá sôbre sítios de área não excedente a vinte hectares, 
quando os cultive, só ou com sua família, o proprietário. 

Brasília, 21 de novembro de 1961. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 10 

Art. 2.°. O art. 15 é acrescido do item e parágrafo 
seguintes: 

"Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbre: 

VII - Propriedade territorial rural. 

§ 9.° O produto da arrecadação do impôsto territorial 
rural será entregue, na forma da lei, pela União aos Muni
cípios onde estejam localizados· os imóveis sôbre os quais 
inéida a tributação." 

Art. 3.°. O art. 29 da Constituição e o seu inciso I pas
sam a ter a seguinte redação: 

"Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por fôrça 
dos §§ 2.°, 4.°, 5.° e 9.° do art. 15, e dos impostos que, no todo 
ou em parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem 
aos Municípios os impostos: 

I - Sôbre propriedade territorial urbana;" 

.............................................................................................................. 
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IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 
DE MERCADORIAS 

PROJETO-MOD~LO 

NOTA - Os dispositivos citados entre parênteses são do Sistema Tributário 
Nacional. 



IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS 

CAPÍTULO I 

DA INCID:8:NCIA 

Art. 1.0 O impôsto tem como fato gerador a saída de 
mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou pro
dutor. 

§ 1.0 Equipara-se a saída: 

I - a transmissão de propriedade de mercadoria decor
rente de alienação onerosa ou gratuita de título que a re
presente (art. 52, § 1.0); 

II - a transmissão de propriedade de mercadoria es
trangeira, efetuada antes de sua entrada no estabelecimento 
de importador (art. 52, § 1.0); 

III - a transmissão de propriedade de mercadoria quan
do efetuada em razão de qualquer outra operação, antes de 
sua entrada no estabelecimento alienante (art. 52, § 1.0). 

§ 2.° Considera-se, também, saída de estabelecimento 
a mercadoria que, pelo estabelecimento executor da industria
lização, fôr remetida diretamente a terceiros adquirentes ou 
a estabelecimento diferente daquele que a tiver mandado 
executar. 

§ 3.° Para efeito desta Lei considera-se mercadoria qual
quer bem móvel, nôvo ou usado, inclusive produtos naturais 
e animais vivos. 

Art. 2.° Não se considera fato gerador a saída do esta~ 
belecimento: 

I - de mercadoria remetida a outro estabelecimento 
do mesmo contribuinte ou de terceiros, dentro do Estado, 
para fins de industrialização, inclusive consêrto ou reparo, 
desde que o produto final tenha de retornar ao estabeleci
mento de origem; 

II - de mercadoria destinada a armazém-geral, dentro 
do Estado; 
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III - o prOdutO . agropecuário ou o próveniente da in
dústria extrativa, em bruto ou submetido a beneficiamento 
elementar, quando: 

a) transferido a outro estabelecimento do próprio con
tribuinte, localizado no meSmo Município; 

b) remetido a outro estabelecimento do mesmo contri
buinte ou de terceiro, localizado no Estado, para tratamento, 
beneficiamento, cruzamento, acasalamento ou para qualquer 
outra finalidade com o objetivo de reprodução ou melhoria, 
desde que ao estabelecimento de origem tenha que retornar; 

c) a devolução do produto de que trata o inciso ante
rior ao estabelecimento de origem. 

Art. 3.° Considera-se local da operação aquêle em que 
se encontrar a mercadoria no momento da ocorrência do 
fato gerador. 

§ 1.0 Nos casos de que trata o § 1.0 do art. 1.0, conside
ra-se local da operação o do estabelecimento alienante. 

§ 2.° Quando a mercadoria estiver depositada em ar
mazém-geral no Estado, o fato gerador considera-se ocorrido 
no lugar do estabelecimento remetente (art. 52, § 2.°): 

I - no momento da saída da mercadoria do armazém, 
salvo se para retornar ao estabelecimento de origem (art. 52, 
§ 2.°); 

II - no momento da transmissão de título representa
tivo da mercadoria (art. 52, § 2.°). 

CAPÍTuLo 11 

DAS ISENÇÕES 

Art. 4° São isentas de impôsto: 

I - a saída de gêneros de primeira necessidade cons
tantes de lista aprovada pelo Poder Executivo, decorrente 
de operações efetuadas por estabelecimentos de produtor ou 
industrial diretamente com o consumidor; 
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· II - a alienação fiduciâria, em garantia (art. 52, § 3.°, 
inciso lI);· 

III - a saída de produtos típicos de artesanato regional 
da residência de artesão, quando aí confeccionados sem a 
utilização de trabalho assalariado; 

IV - a saída de produtos confeccionados em casas re
sidenciais, sem utilização de trabalho assalariado, por enco
menda direta do consumidor ou usuârio; 

V - a saída de obra de arte, decorrente de operação 
efetuada diretamente pelo autor; 

VI - a saída de produtos industrializados para fins de 
exportação para o exterior; 

VII - a saída de jornais, periódicos e livros; 

VIII-.; ............... -.......................... . 

CAPÍTULO 111 

00 CALCULO DO IMPOSTO 

Art. 5.° O impôsto serâ calculado pela aplicação da 
alíquota constante do parâgrafo seguinte sôbre o valor tri
butâvel definido nesta Lei. 

§ 1.0 A alíquota do impôsto serâ de .... %, reajustada, 
a partir de 1.0 de junho de 1967, na forma do art. 71 desta 
Lei. 

§ 2.° Na saída de mercadoria decorrente de operaÇões 
que se destinem a outro Estado a alíquota de que trata êste 
artigo não excederâ o limite fixado em resolução do Senado 
Federal (art. 57). 

Art. 6.° - A base de câlculo do impôsto é: . 

I - na saída de mercadoria decorrente de operação a 
título oneroso, o respectivo preço, incluídas as despesas aces
sórias debitadas ao destinatârio ou comprador, salvo as de 
frete e seguro (art. 53, inciso I, e § 2.°, inciso I, . relativamente 
ao desconto de despesas de frete e seguro); 
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II - no fomecimento de mercadorias juntamente com 
a prestação de serviços a usuários ou consumidores finais, 
o custo das mercadorias fomecidas, acrescido de 30% (trinta 
por cento) (art. 53, § 3.°); 

III - na saída de mercadoria para o exterior, o preço 
ou o valor da mercadoria colocada no pôrto de embarque 
ou no local de saída do território nacional (art. 53, inciso I); 

IV - no retômo de mercadorias, no caso de que trata 
o inciso I do art. 2.°, o valor da industrialização; 

V - nos demais casos, o preço que a mercadoria ou 
mercadoria similar normalmente atingiria no mercado ata
cadista da praça do remetente, em uma venda, em condições 
de livre concorrência, entre vendedor e comprador indepen
dente (art. 53, inciso lI) . 

§ 1.0 Havendo, simultâneamente, incidência de impôsto 
sôbre produtos industrializados, o respectivo montante não 
integra a base de cálculo dêste impôsto (art. 53, § 4.°) . 

§ 2.° S6 será admitida a dedução das despesas de frete 
e seguro quando escrituradas na Nota Fiscal, em parcelas 
separadas, destacadas do preço ou do valor da mercadoria, 
desde que não excedam as tarifas normais, para a mercado
ria, percurso e meio de transporte utilizado. 

§ 3.° Não serão deduzidos do preço os descontos ou aba
timentos condicionais, como tal entendidos os que estiverem 
subordinados a eventos futuros e incertos. 

Art. 7.° Quando o contribuinte originário fôr também 
responsável pelo tributo, na qualidade de contribuinte subs
tituto, o impôsto será calculado sôbre o valor tributável, 
acrescido: 

I - de percentagem igual à que fôr fixada como mar
gem de lucro de varejistas, no caso de saída de cigarros e 
outros produtos cujo preço de venda de varejo seja obriga
tôriamente marcado pelo fabricante (art. 58, § 2.°, inciso 
lI, a); 

II - de 30% (trinta por cento) nos demais casos (art. 
58, § 2.°, inciso lI, a); 
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Parágrafo único. No caso dêste artigo, o contribuinte 
fará consignar destacadamente na Nota Fiscal o valor ou 
preço de sua operação e o estabelecido para a do contribuinte 
substituído. 

Art. 8.° O impôsto poderá ser calculado sôbre o valor 
estimado da venda do contribuinte sempre que: 

I - o estabelecimento realizar operações tributáveis em 
valor total mensal inferior a . . . . . . .. vêzes o maior salário
mínimo em vigor no Estado; 

II - pela natureza das operações realizadas pelo esta
belecimento, pelo valor das vendas, pelas quantidades vendi
das ou pelas condições em que se realize o negócio, seja 
impraticável a emissão de Nota Fiscal; 

III - a critério da autoridade fiscal se tornar conve
niente para defesa do interêsse do fisco. 

§ 1.0 Para efeito de estimativa do valor das vendas a 
autoridade fiscal terá em conta: 

I - o período mais significativo para o tipo de ativida
de do contribuinte; 

II - o valor médio das mercadorias adquiridas para o 
emprêgo ou revenda, no período anterior; 

III - a média das despesas fixas no período anterior; 

IV - o lucro estimado, calculado sôbre os valôres cons
tantes dos incisos II e IlI. 

§ 2.0 O valor estimado das vendas será fixado em ato 
da autoridade fiscal, para períodos determinados, conside
rados os valôres constantes dos incisos II, III e IV, e servirá 
como limite min1mo de tributação ou como base definitiva 
para o período, conforme esteja o contribuinte obrigado ou 
dispensado da escrita fiscal. 

Art. 9.°. Na determinação da base de cálculo, conside
ra-se o montante do impôsto como parte integrante do valor 
ou preço referido neste Capítulo, constituindo seu destaque 
na nota fiscal mera indicação para fins do disposto no art. 
11 (art. 53, § 1.0) . 
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CAPÍTULO IV 

DO LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

Art. 10. O impôsto serã lançado na guia de recolhi
mento e recolhido ao órgão arrecadador da jurisdição do 
estabelecimento, na forma que dispuser o regulamento. 

Art. 11. Para efeito de recolhimento do impôsto serã 
deduzido do valor resultante do cãlculo (art. 54): 

I - no caso de contribuinte obrigado a escrita fiscal: 

a) O valor do impôsto relativo às mercadorias adquiri-
das ou recebidas no mesmoperiodo, destinadas à industria
lização ou comercialização, inclusive as que, embora não se 
integrando no nôvo produto, sejam consumidas no processo 
de fabricação e de comercialização; (*) 

b) o valor do impôsto referente às mercadorias devol
vidas, quando devidamente comprovada a devolução na for
ma do regulamento; 

II - no caso de contribuinte não obrigado a escrita fis
cal, o valor do impôsto pago em razão da operação imedia
tamente anterior relativamente à mercadoria ou produto 
objeto da nova operação desde que comprovado o recolhi
mento, mediante a anexação dos documentos fiscais corr~s
pondentes que evidenciem a perfeita identidade da mercado
ria nêles descrita com a que estiver sendo objeto de operação 
tributada (art. 55); 

III - no caso de recolhimento efetuado sôbre o valor 
estimado, o montante do impôsto pago na aquisição de mer
cadorias, no mesmo periodo, desde que comprovada pela 
escrita fiscal ou por notas fiscais anexadas à guia de reco
lhimento, para conferência pela repartição fiscal. 

NOTA AO ART. 11, I, ~ "a" 

( * ) Relativamente aos equipamentos $dquiridos para incorporação ao 
capital fixo das emprêsas, poderá ser adotada uma das seguintes posições: 

a) incluir na letra "a" do inciso I do art. 11 as máquinas, veículos, 
instalações e todo e qualquer equipamento adqtrirido ~pela emprêsa e que 
sejam utilizados no processo de fabricação· e· industrialização;. . 

b) excluir do direito de crédito todo equipamento~ destinado a 
integrar o capital fixo da emprêsaj e .. . 

. c) admitir o direito de crédito apenas nas hipóteses de investimen~ 
tos considerados relevantes para o desenvolvimento e economia do. Estado. 
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§ 1.0 Não se considera devolução a volta da mercado
ria para simples consêrto, em razão de garantia. 

§ 2.° Não serã admitida a dedução do valor do impôsto 
relativo à mercadoria devolvida, em estabelecimentos comer
ciais varejistas. 

§ 3.° Ocorrendo saldo credor em um período, serã êle 
transportado para o período seguinte, sem prejuízo da obri
gação de o contribuinte apresentar ao órgão competente a 
guia demonstrativa dêsse saldo (art. 54, § 1.0). 

§ 4.° Não serã permitido o abatimento de impôsto cal
culado em desacôrdo com as normas fixadas nesta Lei. 

Art. 12. O recolhimento do impôsto far-se-ã: 

I - pelo estabelecimento de industriais e de comercian
tes atacadistas, quando sujeito ao impôsto sôbre produtos 
industrializados - até o último dia da quinzena subseqüente 
ao término da quinzena em que ocorrer o fato gerador; 

II -. pelos estabelecimentos industriais e. comerciais 
atacadistas ou varejistas, nos demais casos - até o décimo 
dia subseqüente ao término da dezena em que ocorrer o 
fato gerador; 

III - pelos estabelecimentos de produtor, quando não 
obrigados a escrita fiscal na forma do Capítulo IX. 

§ 1.0 Quando a fixação do preço ou a apuração do va
lor depender de fatos ou condições apurãveis após a saída 
da mercadoria, tais como pesagens, medições, anãlises, clas
sificação etc., oimpôsto serãcalculado e recolhido após essa 
verificação, atendidas as normas fixadas no regulamento. 

§ 2.° Quando em virtude de contrato escrito ocorrer 
reajustamento de preço, o impôsto correspondente ao acrés
cimo de valor serã recolhido juntamente com o montante 
devido no período em que fôr apurado, igualmente atendidas 
as normas fixadas no regulamento. 

CAPITULO V 

DO CONTRIBUINTE 

Art. 13. É contribuinte de impôsto o comerciante, o in
dustrial ou o produtor que. promova a saída cie mercadoria . 
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - comerciante - a pessoa natural ou juridica de di
reito público ou privado que pratique a intermediação de 
mercadorias, incluido como tal o fornecimento de mercado
rias nos casos de prestação de serviço de caráter misto, como 
definido no art. 71, § 2.°, do Código Tributário Nacional (arts. 
53, § 3.°, e 58); 

n - industrial- a pessoa natural ou juridica de direi
to público ou privado que se dedique a operações de que re
sulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, aca
bamento ou apresentação do produto, tais como transfor
mação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou re
acondicionamento, bem assim às de consêrto, reparo e restau
ração, com o objetivo de revenda (art. 58); 

In - produtor - a pessoa natural ou juridica de direito 
público ou privado que se dedique à produção agricola, ani
mal ou extrativa, com manipulação dos respectivos produtos 
em estado natural para simples conservação (art. 58). 

Art. 14. Considera-se contribuinte autônomo cada e,s.. 
tabelecimento permanente ou temporário, de comerciante, 
industrial ou produtor, inclusive qualquer veículo utilizado 
por aquêles no comércio ambulante (art. 58, § 3.°) . 

§ 1.0 Estabelecimento, para os efeitos desta Lei, é o 
local onde o contribuinte exercer a atividade geradora da 
obrigação tributária (art. 58, § 3.°). 

§ 2.° Quando o imóvel rural estiver situado no terri
tório de mais de um município, considera-se o contribuinte 
como jurisdicionado ao município em que se encontrar loca
lizada a sede da propriedade. 

Art. 15. Considera-se responsável pelo impôsto na qua
lidade de contribuinte substituto (art. 58, § 2.°): 

I - o transportador - com relação às mercadorias que 
transportar, desacompanhadas de documentação comproba
tória de sua procedência; 

n - qualquer possuidor com relação à mercadoria cuja 
posse mantiver para fins de venda ou industrialização, nas 
mesmas condições do inciso anterior; 
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111 - o leiloeiro, com relação à mercadoria que vender 
por conta alheia; 

IV - o comerciante ou industrial que vender, remeter 
ou entregar mercadoria a pessoa habilitada a venda ambu
lante, na qualidade de mascate, e a feirantes desde que o com
prador, destinatário ou recebedor declare esta condição; 

V - o industrial que remeter mercadorias a comercian
te, com preço de venda no varejo, por êle obrigatôriamente 
marcado (art. 58, § 2.°, inciso I, letra a) ; 

VI - o comerciante atacadista ou industrial que ven
der, remeter ou entregar mercadorias a empreiteiros e firmas 
construtoras, desde que o comprador ou destinatário declare 
esta condição e comprove estar habilitado a êste procedi
mento (art. 58, § 2.°, inciso 11, letra b). 

§ 1.° O Poder Executivo estabelecerá as condições em 
que as firmas construtoras e as empreiteiras de obras possam 
ser dispensadas das obrigações tributárias e transferi-las ao 
vendedor ou remetente. 

§ 2.° O contribuinte substituto sub-roga-se em todos 
os direitos e obrigações do contribuinte originário. 

CAPÍTULO VI 

DA RESTITUIÇAO 

Art. 16. As quantias indevidamente recolhidas aos co
fres do Estado poderão ser restituídas, no todo ou em parte, 
a requerimento do contribuinte. 

§ 1.0 A restituição do impôsto indevidamente pago fica 
subordinada à prova, pelo contribuinte, de que o respectivo 
valor não foi recebido de terceiro. 

§ 2.° O terceiro, que faça prova de haver pago o impôs
to ao contribuinte, nos têrmos dêste artigo, sub-roga-se no 
direito daquele à respectiva restituição. 

Art. 17. A restituição total ou parcial do impôsto dá 
lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora 
e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infra
ções de caráter formal que não se devam reputar prejudicadas 
pela causa assecuratória da restituição. 
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Art. 18. Quando em decorrência da realização de ope
rações isentas ou não tributadas ocorrer saldo de impôsto 
pago ao Estado na escrita fiscal, sem possibilidade de utili
zação em curto prazo, será também concedida a restituição, 
a requerimento do interessado, após a necessária verificação 
fiscal. 

CAPITuw VII 

00 OOCUMENTARIO FISCAL 

Art. 19. Ressalvado o disposto nos arts. 8.° e 23, a mer
cadoria saída de estabelecimento contribuinte do impôsto 
será sempre acompanhada de Nota Fiscal que conterá as 
seguintes indicações minimas: 

I - denominação "Nota Fiscal" e número de ordem; 

II - nome, enderêço e número de inscrição do estabe
lecimento emitente; 

III - natureza da operação (venda, consignação, trans
ferência, beneficiamento, industrialização para terceiro, trân
sito etc.); 

IV - nome, enderêço e número de inscrição do destina
tário; 

V - data de emissão e via da nota; 

VI - data da saída real da mercadoria do estabelecimen
to emitente; 

VII - discriminação da mercadoria, quantidade, marca, 
tipo, modêlo, número, espécie, qualidade e demais elementos 
que permitam a sua perfeita identificação, assim como o 
preço unitário e total da operação, o valor tributável ou o 
preço de venda; 

VIII - nome e enderêço do transportador e forma de 
acondicionamento da mercadoria; 

IX - valor do impôsto devido; 

x - nome do impressor, seu enderêço, inscrição no Es
tado, quantidades de talões e de notas fiscais, série, número 
da primeira e da última nota impressa, mês e ano da impres-
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são, número e data da autorização para impressão e nome da 
repartição que a concedeu. 

Art. 20. A impressão de Notas Fiscais só poderá ser efe
tuada mediante prévia autorização da repartição estadual 
da jurisdição do contribuinte, atendidas as normas fixadas 
em regulamento. 

Art. 21. As emprêsas tipográficas que realizarem im
pressão de Notas Fiscais serão obrigadas a possuir um livro 
para registro das que houverem imprimido. 

Art. 22. A utilização e autenticação das Notas Fiscais 
obedecerão às normas que forem estabelecidas em regula
mento. 

Art. 23. O regulamento poderá dispensar a emissão de 
Nota Fiscal pelos estabelecimentos varejistas que utilizem 
sistemas de contrôle de seu movimento diário baseado em 
máquinas registradoras que emitam cupons numerados se
guidamen te para cada operação e disponham de· totalizadores. 

Parágrafo único. A autoridade fiscal poderá estabelecer 
a exigência de autenticação das fitas e de lacramento dos 
totalizadores e numeradores. 

Art. 24. Os contribuintes obrigados ao recolhimento do 
impôstofederal cobrado com base na emissão de Nota Fiscal 
poderão utilizar os modelos de notas fiscais estabelecidos pela 
legislação especifica, desde que adaptados na forma desta 
Lei e de ~u regulamento. 

Art. 25. Na remessa de mercadorias para fora do Estado, 
. o montante do impôsto relativo à operação de que decorra 
figurará destacadamente em Nota Fiscal que obedecerá ao 
modêlo de que trata o art. 50 do Código Tributário Nacional 
(art. 56) . 

CAPÍTuLO VIII 

DA ESCRITA FISCAL 

Art. 26. Os contribuintes do impôsto de circulação ficam 
obrigados a manter escrita fiscal destinada ao registro de 
suas operações, atendidos os modelos e normas fixadas em 
regulamento. 

Art. 27. São livros de escrita fiscal: 

1) Livro de Registro de Entrada de Mercadorias; 
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2) Livro de Registro de Saída de Mercadorias; 

3) Livro de Registro de Inventário. 

Art. 28. Constituem instrumentos auxiliares da escrita 
fiscal os livros da contabilidade geral, o Copiador de Fatu
ras, o Livro Registro de Duplicatas, as Notas Fiscais, guias 
de recolhimento de tributos e demais documentos, ainda que 
pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem com 
os lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do 
contribuinte. 

Art. 29. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depó
sito, agência ou representante, terá escrituração fiscal pró
pria, vedada sua centralização, inclusive no estabelecimento 
matriz. 

§ 1.0 Os livros e os documentos que serviram de base 
à sua escrituração serão conservados durante o prazo de cinco 
anos nos próprios estabelecimentos para serem exibidos à 
fiscalização, quando exigidos. 

§ 2.° Nos casos de transferência de firma ou de local, 
feitas as necessárias anotações, continuarão a ser usados os 
mesmos livros fiscais, salvo motivo especial, a critério da re
partição fiscalizadora. 

§ 3.° O prazo previsto no parágrafo primeiro dêste ar
tigo interrompe-se por qualquer exigência fiscal relacionada 
com as operações a que se refiram os livros ou os documentos 
ou com os créditos tributários dêles decorrentes. 

Art. 30. Será admitido na escrituração dos livros um 
atraso de no máximo 3 (três) dias, consideradas a data de 
emissão de Nota Fiscal, no caso de saída da mercadoria, e a 
do recebimento, no caso de entrada de mercadoria. 

Art. 31. Os livros fiscais exigidos pela legislação federal 
para contrôle de impostos de sua competência, com as adap
tações necessárias, poderão ser utilizados em substituição aos 
previstos nesta Lei. 

Art. 32. Poderão ser dispensados de escrita fiscal: 

I - os estabelecimentos varejistas, nos casos do art. 8.°; 
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li - os contribuintes que na forma do art. 15 sejam 
substituídos em suas obrigações fiscais e desde que operem 
exclusivamente na modalidade que determinar a substituição. 

Parãgrafo único. A repartição fiscal poderã, a qualquer 
tempo, exigir a manutenção da escrita fiscal, desde que o 
volume das operações, o porte do estabelecimento e os inte
rêsses do fisco assim o aconselhem. 

CAPÍTULO IX 

DAS OPERAÇOES REALIZADAS POR PRODUTORES 

Art. 33. O impôsto relativo às operações realizadas por 
produtor serã recolhido de acôrdo com as normas estabele
cidas neste Capítulo. 

I - o impôsto será recolhido pelo próprio produtor: 

a) no caso de saída de produtos para outro Estado; 

b) no caso de operação realizada com outro produtor; 

c) em qualquer hipótese, quando o produtor tiver or
ganização administrativa e comercial considerada pela auto
ridade fiscal adequada ao atendimento das obrigações fiscais; 

II - Pelo adquirente ou destinatãrio: 

a) quando o produto se destinar a cooperativas; 

b) quando o produto se destinar a instituições federais, 
estaduais ou municipais. 

Art. 34. Nas operações com produtos primãrios realiza
das diretamente com produtores, considera-se contribuinte 
substituto o estabelecimento de comerciante ou industrial, 
localizado no Estado, que venha a efetivã-Ias. 

Art. 35. Quando o produtor não estiver enquadrado na 
hipótese da letra "c" do inciso I, do art. 33, poderã deduzir 
do impôsto devido: 

I - o valor do impôsto pago em razão da operação ime
diatamente anterior, relativamente ao produto objeto da ope
ração tributada, desde que comprovado o recolhimento me
diante a anexação dos documentos fiscais correspondentes 
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que evidenciem a perfeita identidade do produto nêles des
crito com o que estiver sendo revendido; ou 

II - importância não superior a 20 % da devida, a tí
tulo de impôsto pago nas mercadorias entradas em seu esta
belecimento. 

Parâgrafo único. O Poder Executivo podem graduar a 
percentagem de que trata o inciso 11 tendo em conta a ativi
dade exercida pelo contribuinte. 
~ . 
-': ... '-

Art. 36. O regulamento estabelecerâ o momento do re-
colhimento do impôsto e as demais obrigações do produtor, 
considerando as diversas modalidades de operações e a inter
veniência das cooperativas e instituições oficiais. 

CAPiTuLo X 

DISPOSIÇOES ESPECIAIS SOBRE O OOM&CIO AMBULANTE 

Art. 37. As pessoas que realizarem o comércio ambulan
te de mercadorias, por conta própria ou de terceiros, ficarão 
obrigadas a se inscreverem na repartição fiscal do Estado, 
com jurisdição na localidade onde habitualmente exercerem 
essa atividade. 

Parâgrafo único. As pessoas domiciliadas em outros 
Estados promoverão sua inscrição antes do início de qual
quer atividade no 'Estado. 

Art. 38. Os ambulantes para os efeitos desta Lei são 
classificados em: 

I - mascate - como tal entendida a pessoa física que 
conduzir mercadorias para venda direta ao conSUmidor ou 
utilizar carregadores, animais ou veículos, motorizados ou 
não, cuja capacidade de carga não exceda de 300 (trezentos) 
quilos; 

II - ambulante-transportador - como tal entendida a 
pessoa física que utilizar para transporte das mercadorias, 
animais ou veículos, motorizados ou não, cuja capacidade de 
carga exceda de 300 (trezentos) quilos. 

Parâgrafo único. O disposto no inciso 11 aplica-se inclu
sive aos responsâveis por veículos de qualquer espécie, perten
centes a emprêsas transportadoras ou a comerciantes esta-
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belecidos, desde que conduzam mercadoria à ordem ou sem 
indicação de destinatário. 

Art. 39. A inscrição a que se refere o art. 37 será efe
tuada mediante apresentação: 

I - pelos mascates: 

a) prova de identidade; 

b) prova de residência; 

c) licença ou matricula dos veiculos, quando fôr o caso; 

II - pelos ambulantes-transportadores: 

a) nome e residência ou domicilio do proprietário de 
veículos, ou de animais; 

b) nome e residência do motorista ou responsável pelo 
veículo ou pelos animais; 

c) tipo e características do veiculo ou quantidade e 
espécie de animais; 

d) número da licença ou matricula do veículo e repar
tição que concedeu a licença ou matricula; 

e) talonário de Notas Fiscais; 

f) manifesto de carga. 

Parágrafo único. No caso de mascates ou ambulantes
-transportadores residentes ou domiciliados em outros Esta
dos, a inscrição será cancelada sempre que o contribuinte 
deixar de comerciar no Estado. 

Art. 40. Os ambulantes-transportadores recolherão o 
impôsto antes de sua saída do território do Estado ou no 
prazo do art. 12, inciso 11, se êste ocorrer antes. 

Art. 41. Sempre que o mascate ou ambulante-transpor
tador iniciar sua atividade no Estado ou ingressar em um 
nôvo Município deverá apresentar-se à repartição fiscal local 
a fim de comprovar pagamento do impôsto da mercadoria 
transportada. 
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Parágrafo único. Os mascates apresentarão a prova de 
inscrição e as Notas Fiscais de aquisição da mercadoria trans
portada, com o destaque do impôsto pago pelo contribuinte 
substituto. 

CAPITuLO XI 

DAS OBRIGAÇOES DOS TRANSPORTADORES E DAS 
OPERAÇOES REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE 

ARMAZÉNS-GERAIS E DEMAIS DEPOSITARIOS 

Art. 42. Os armazéns-gerais e demais depositários de 
mercadorias são obrigados a: 

I - escriturar o "Livro de Registro de Mercadorias 
Depositadas" ; 

11 - expedir Nota Fiscal para acompanhar a mercado
ria saída do estabelecimento. 

Art. 43. As emprêsas transportadoras entregarão as 
mercadorias recebidas para transporte acompanhadas da 
documentação originária e do conhecimento de transporte. 

Parágrafo único. Quando a entrega da mercadoria se 
fizer parceladamente a emprêsa transportadora ficará sujeita 
às obrigações previstas no artigo anterior. 

Art. 44. As mercadorias transportadas por emprêsas 
ferroviárias, em vagões arrendados, com carga sob responsa
bilidade do arrendatário, serão conduzidas da estação ferro
viária a seu destino acompanhadas da Nota Fiscal de 
origem. 

§ 1.0 Havendo impossibilidade do transporte em uma 
só viagem, a mercadoria retirada será acompanhada de 
memorando expedido pelo proprietário da mercadoria ao 
chefe da estação ferroviária e da Nota Fiscal de origem. 

§ 2.° O memorando a que se refere o parágrafo ante
rior será expedido em 2 vias, segundo modêlo fixado em 
regulamento, ficando a 2.a via arquivada na estação ferro
viária e a 1.a , depois de visada, devolvida ao responsável pelo 
veículo. 
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§ 3.° O memorando solicitando autorização para reti
rada da mercadoria e declarando responsabilidade pelo saldo 
não retirado consignará: 

a) nome do transportador; 

b) nome do responsável pelo veículo; 

c) característica do veículo; 

d) número e data da Nota Fiscal de origem; 

e) discriminação da mercadoria retirada; 

f) quantidade; 

g) saldo não retirado. 

Art. 45. Quando o transporte de mercadorias c,onstan
tes de um mesmo documento fiscal exigir a. utilização de 
dois ou mais veículos, êstes deverão trafegar de modo que 
possam ser fiscalizados em comum. 

Parágrafo único. O documento fiscal deverá acompa
nhar o primeiro veículo, devendo constar do manifesto de 
cada um a quantidade e características da mercadoria 
transportada, o número e data da Nota Fiscal de origem. 

CAPÍTULO XII 

DA INSCRIÇAO DOS CONTRIBUINTES 

Art. 46. Os contribuintes definidos nesta Lei, os arma
zéns-gerais e as emprêsas de transporte são obrigados a 
inscrever seus estabelecimentos na repartição fiscal de sua 
jurisdição. 

§ 1.0 A inscrição consistirá no preenchimento de for
mulário de modêlo próprio que será acompanhado da 
documentação exigida pelo regulamento. 

§ 2.° Para identificação do contribuinte será adotado 
sistema de numeração adequado, podendo ser utilizado o 
número de inscrição previsto no Cadastro Geral de Contri
buintes instituído pelo Govêrno Federal nos têrmos da Lei 
n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964. 
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CAPÍTULO XIII 

DA CORREÇAO MONETARIA 

Art. 47. Os débitos decorrentes do não-recolhimento 
do impôsto e penalidades, no prazo legal, terão seu valor 
atualizado monetàriamente em função da variação do poder 
aquisitivo da moeda segundo coeficientes fixados pelo Con
selho Nacional de Economia, para o mesmo fim, relativa
mente aos débitos fiscais para com o Govêrno Federal, nos 
têrmos da legislação que rege a matéria. 

Art. 48. A correção será efetuada trimestralmente, 
constituindo período inicial o trimestre civil seguinte ao em 
que houver expirado ou o prazo fixado na lei para recolhi
mento do impôsto ou o fixado na decisão para pagamento 
das importâncias exigidas. 

Art. 49. A correção monetária será calculada: 

I - no ato do recolhimento do impôsto, quando efe
tuado espontâneamente; 

II - no auto de infração, pelo próprio autuante, quando 
de sua lavratura; 

III - no momento do recolhimento das importâncias 
exigidas, em processos fiscais, quando o recolhimento não se 
efetuar no prazo estabelecido pela decisão de cada instância 
administrativa; 

IV - no momento da inscrição da dívida. 

§ 1.0 As muitas serão aplicadas sôbre as importâncias 
corrigidas. 

§ 2.° No caso de que tratam os incisos III e IV, a 
correção monetária incidirá sôbre o valor resultante da 
correção anterior. 

CAPÍTULO XIV 

DAS INFRAÇOES E DAS· PENALIDADES 

SEÇÃO I 

Das Infrações 

Art. 50. Constitui infração tôda ação ou OllllSsaO, 
voluntária ou involuntária, que importe em inobservância, 
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por parte de pessoa natural ou jurídica, de norma es
tabelecida por esta Lei, por seu regulamento ou _ pelos atos 
administrativos de caráter normativo destinados a comple
mentá-los. 

§ 1.0 Respondem pela infração: 

I - conjunta ou isoladamente, todos os que de qual
quer forma concorram para sua prática, ou dela se bene
ficiem, ressalvado o disposto no inciso seguinte; 

II - conjunta ou isoladamente, o dono de veiculos, e 
seu responsável, quanto a que decorrer do exercício de ativi
dade própria do mesmo, ou de ação ou omissão de seuS 
tripulantes. 

§ 2.° O regulamento e os atos administrativos não 
poderão estabelecer ou disciplinar obrigações nem definir 
infrações ou cominar penalidades que não estejam autori
zadas ou previstas em lei. 

§ 3.° Salvo disposição expressa em contrário, a respon
sabilidade por infrações independe da intenção do agente ou 
do respons4vel, e da efetividade, natureza e extensãc;> dos 
efeitos do ato. 

Art. 51. As infrações serão processadas e julgadas 
segundo as normas processuais vigentes. 

Art. 52. O direito de impor penalidade extingue-se em 
cinco anos, contados da data da infração. 

§ 1.° O prazo estabelecido neste artigo interrompe-se 
por qualquer notificação ou exigência administrativa feita 
ao sujeito passivo, com referência ao impôsto que tenha 
deixado de pagar ou à infração que haja cometido, recome
çando a correr a partir da data da notificação ou exigência. 

§ 2.° Não corre o prazo enquanto o processo de 
cobrança estiver pendente de decisão, inclusive nos casos de 
processos fiscais instaurados, ainda em fase de preparo ou 
de julgamento. 

SEÇÃO II 

Das Penalidades 

Art. 53. As infrações serão punidas com as seguintes 
penas: 
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I - multa; 

11 - proibição de transacionar com as repartições 
públicas e autárquicas estaduais e com estabelecimentos 
bancários controlados pelos Estados; 

111 - sujeição a sistemas especiais de contrôle e fisca
lização. 

Art. 54. Serão punidos com multa: 

I - de valor igual ao da operação, a qual não será 
inferior a Cr$ ............. ( ................... ), os que, 
sujeitos ao pagamento de impôsto por estimativa, sonegarem 
documentos necessários à fixação do valor estimado do 
impôsto; 

II - de valor igual ao impôsto, o qual não será inferior 
a Cr$ .......... ( .................... ): 

. a) os que, sujeitos à escrita fiscal, deixarem de lançar, 
no livro próprio, o impôsto devido; 

b) os que deixarem de efetuar o recolhimento do im
pôsto nos prazos legais; 

111 - de 10% do valor da mercadoria os que, não obri
gados ao pagamento de impôsto, deixarem de emitir Nota 
Fiscal ou outros documentos de contrôle exigidos por esta Lei; 

IV - igual ao valor comercial da mercadoria ou o que 
fôr atribuído na Nota Fiscal, os que a emitirem sem que 
corresponda a uma operação tributada ou isenta e os que, 
em proveito próprio ou alheio, se utilizarem dessas notas 
para produção de qualquer efeito fiscal; 

V - de Cr$ .......... os que, por qualquer forma, 
embaraçarem ou iludirem a ação fiscal, ou, ainda, se recusa
rem a apresentar livros ou papéis exigidos pela fiscalização; 

VI - igual a um têrço do maior salário-mínimo vigente 
no Estado para os que cometerem infração para a qual não 
haja penalidade específica. 

Parágrafo único. No caso do inciso 11, se a infração 
resultar de artifício doloso ou apresentar evidente intuito de 
fraude, a multa· será agravada para três vêzes o valor do 
impôsto devido e nunca inferior a Cr$ .......... . 
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Art. 55. A reincidência punir-se-á com multa em dôbro 
e a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á essa pena 
acrescida de 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único. Considera-se reincidência a nova 
infração cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica 
dentro de cinco anos da data em que passar em julgado, 
administrativamente, a decisão condenatória referente a 
infração anterior. 

Art. 56. Os devedores, inclusive os fiadores, declarados 
remissos, são proibidos de transacionar, a qualquer título, 
com as repartições públicas ou autárquicas estaduais e com 
os estabelecimentos bancários controlados pelo Estado. 

Parágrafo único. A proibição de transacionar, cons
tante dêste artigo, compreende o recebimento de quaisquer 
quantias ou créditos que os devedores tiverem com o Estado 
e suas autarquias; a participação em concorrência, coleta 
ou tomada de preços; o despacho de mercadorias nas repar
tições fazendárias; a celebração de contratos de qualquer 
natureza, inclusive de abertura de crédito e levantamento 
de empréstimos nas Caixas Econômicas Estaduais e nos 
demais estabelecimentos bancários constituídos em autar
quias estaduais ou controlados pelo Estado; e quaisquer 
outros atos que importem em transação. 

Art. 57. O contribuinte que repetidamente reincidir em 
infração a esta Lei poderá ser submetido, por ato do Secre
tário de Fazenda, a sistema especial de contrôle e fiscali
zação. 

Parágrafo único. O sistema especial será disciplinado 
no regulamento desta Lei e poderá consistir em acompanha
mento temporário de suas transações por agentes da fisca
lização. 

Art. 58. O valor da multa será reduzido de 2070 (vinte 
por cento), e o processo respectivo considerar-se-á findo 
administrativamente se o infrator, conformando-se com a 
decisão de primeira instância, efetuar o pagamento das 
importâncias exigidas no prazo previsto para a interposição 
do recurso. 

Art. 59. Os que antes de qualquer procedimento fiscal 
procurarem espontâneamente a repartição fazendária com
petente para sanar irregularidades serão atendidos indepen-
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dentemente de penalidade, salvo se se tratar de falta de 
lançamento ou recolhimento de impôsto, caso em que fica
rão sujeitos às multas de 10% (dez por cento), 20% (vinte 
por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do impôsto, con
forme o recolhimento se efetue, respectivamente, até trinta, 
sessenta e após sessenta dias do término do prazo legal de 
pagamento. 

Art. 60. A indenização do impôsto é sempre devida 
independentemente da pena que houver de ser aplicada. 

CAPÍTuLo XV 

DA FISCALIZAÇAO 

Art. 61. A fiscalização do impôsto compete à Secretaria 
de Fazenda. 

Art. 62. As pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
Estado, contribuintes do impôsto ou intermediárias de negó
cios, não poderão escusar-se de exibir à fiscalização os papéis 
e. livros de sua escrituração. 

Parágrafo único. No caso de recusa, a fiscalização 
poderâ lacrar os móveis ou depósitos onde possivelmente 
estejam os papéis e livros exigidos, lavrando têrmo dêsse 
procedimento, do qual deixará cópia com o contribuinte e 
solicitando, de imediato, à autoridade administrativa a que 
estiver subordinada, providências junto ao Ministério Público 
para que se faça a exibição judicial. 

CAPÍTULO XVI 

DAS MERCADORIAS E EFEITOS FISCAIS EM 
SITUAÇAO IRREGULAR 

Art. 63. Serão apreendidas e apresentadas à repartição 
competente, mediante as formalidades legais, as mercado
rias, Notas Fiscais e guias em contravenção às disposições 
da legislação do impôsto de circulação e tôdas as coisas 
móveis que forem necessârias à comprovação das infrações. 

§ 1.0 Se não fôr possível efetuar a remoção das merca
dorias ou objetos apreendidos, o apreensor, tomadas as 
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necessárias cautelas, incumbirá da sua guarda ou depósito 
pessoa idônea ou o próprio infrator, mediante têrmo de 
depósito. 

§ 2.° Se a prova das faltas existentes em livros ou 
documentos, fiscais ou comerciais, ou verificadas através 
dêles, independer da verificação da mercadoria, será feita a 
apreensão sômente do documento que contiver a infração 
ou que comprovar a sua existência. 

Art. 64. Havendo prova ou suspeita fundada de que 
as coisas a que se refere o artigo anterior se encontram em 
residência particular ou em dependência de estabelecimento 
comercial, industrial, profissional ou qualquer outro, utili
zada como moradia, tomadas as necessárias cautelas para 
evitar a sua remoção clandestina será promovida a busca e 
apreensão judicial, se o morador ou detentor, pessoalmente 
intimado, recusar-se a fazer a sua entrega. 

Art. 65. No caso de suspeita de estarem em situação 
irregular as mercadorias que devam ser expedidas nas esta
ções de emprêsas ferroviárias, fluviais, maritimas ou aéreas, 
serão tomadas as medidas necessárias à retenção dos volu
mes pela emprêsa transportadora, na estação do destino. 

§ 1.° As emprêsas a que se refere êste artigo farão 
imediata comunicação do fato ao órgão fiscalizador do lugar 
de destino e aguardarão, durante cinco dias úteis, as provi
dências respectivas. 

§ 2.° Se a suspeita ocorrer na ocasião da descarga, a 
emprêsa transportadora agirá pela forma indicada no final 
dêste artigo e no seu § 1.0. 

Art. 66. As mercadorias apreendidas poderão ser res
tituídas antes do julgamento definitivo do processo, a reque
rimento da parte, depois de sanadas as irregularidades que 
motivaram a apreensão e mediante depósito, na repartição 
competente, do valor do impôsto e do máximo da multa 
aplicável, ou prestação de fiança idônea, quando cabível, 
ficando retidos os espécimes necessários ao esclarecimento 
do processo. 

§ 1.0 Tratando-se de mercadoria de fácil deterioração, 
a retenção dos espécimes poderá ser dispensada, consignan
do.,.se minuciosamente no têrmo da entrega, com a assinatura 
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do interessado, o estado da mercadoria e as faltas determi
nantes da apreensão. 

§ 2.° As mercadorias e os objetos que, depois do julga
mento definitivo do processo, não forem retirados dentro de 
trinta dias, contados da data da intimação do último des
pacho, considerar-se-ão abandonados e serão vendidos em 
leilão, recolhendo-se o produto dêste aos cofres públicos. 

§ 3.° Os produtos falsificados, adulterados ou deterio
rados serão inutilizados logo que a decisão do processo tiver 
passado em julgado. 

Art. 67. Quando a mercadoria apreendida fôr de fácil 
deterioração, a repartição convidará o interessado a retirá-la, 
no prazo que fixar, observado o disposto no artigo anterior, 
sob pena de perda da mesma. 

Parágrafo único. Desatendida a intimação será a mer
cadoria imediatamente arrolada para leilão, procedendo-se, 
posteriormente, ao preparo e julgamento do processo, que 
terá andamento preferencial, e conservando-se em depósito 
as importâncias arrecadadas, até final decisão. 

Art. 68. As mercadorias e os objetos apreendidos que 
estiverem depositados em poder de negociante que vier a 
falir não serão arrecadados na massa, mas removidos para 
outro local a pedido do chefe da repartição arrecadadora. 

CAPÍTuLO XVII 

DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS 

Art. 69. A alíquota do impôsto será reajustada em LO 
de junho de 1967 para vigência até 31 de dezembro seguinte 
e em 1.0 de janeiro de 1968 para vigência daí por diante. 

Art. 70. A dedução do impôsto prevista no art. 11 será 
efetuada no primeiro semestre de 1967, na base de 10%, e 
no segundo, na base de 50 %. 

Art. 71. O reajustamento da alíquota será proposto à 
Assembléia Legislativa e obedecerá a critério matemático 
que objetive restabelecer a arrecadação que proporcionaria 
o impôsto de vendas e consignações segundo a alíquota 
atualmente em vigor, e tendo em conta o nível de dedução 
do impôsto pago nas mercadorias entradas no estabeleci-
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mento para o mesmo período, como previsto no artigo 
anterior. 

CAPÍTULO XVIII 

DIsposrçOES FINAIS 

Art. 72. São revogadas as isenções gerais ou especiais 
não constantes desta Lei. 

Art. 73. Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 
1967, revogadas as disposições em contrário. 
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APÊNDICE 

(Legislação posterior à Lei 0.° 5.172, de 

25 de outubro de 1966) 



DECRETO-LEI N.o 27 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966 

Acrescenta à Lei n.O 5.172, de 25 de 
outubro de. 1966, artigo referente às contri
buições para fins .sociais. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o parágrafo único do art. 31 do Ato Institucional 
n.o 2, tendo em vista o Ato Complementar n.o 3, 

CONSIDERANDO a necessidade de deixar estreme de dúvi
das a continuação da incidência e exigibilidade das contri
buições para fins sociais, paralelamente ao Sistema Tributário 
Nacional, a que se refere a Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 
de 1966; 

CONSIDERANDO as patentes implicações das mencionadas 
contribuições no tocante à Paz Social, que se reflete necessà
riamente na Segarança Nacional, decreta: 

Art. 1.° Fica acrescido à Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, o seguinte artigo, que terá o número 218, passando 
o atual art. 218 a constituir o art. 219: 

"Art. 218. As disposições desta Lei, notadamente as dos 
arts. 17, 74, § 2.°, e 77, parágrafo único, bem como a do 
art. 54 da Lei n.o 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem 
a incidência e a exigibilidade. 

I - da "contribuição sindical", denominação que passa 
a ter o impôsto sindical de que tratam os arts. 578 e seguintes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do dis
posto no art. 16 da Lei n.o 4.589, de 11 de dezembro de 1964; 

11 - das denominadas "quotas de previdência" a que 
aludem os arts. 71 e 74 da Lei n.o 3.807, de 26 de agôsto de 

Publicado no D.O. de 14-11-1966. 
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1960, com as alterações determinadas pelo art. 34 da Lei 
n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, que integram a contri
buição da União para a Previdência Social, de que trata o 
art. 157, item XVI, da Constituição Federal; (*) 

III ~ da contribuição destinada a constituir o "Fundo 
de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural", de que 
trata o art. 158 da Lei n.o 4.214, de 2 de março de 1963; 

IV - da contribuição destinada ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, criada pelo art. 2.° da Lei n.o 5.107, 
de 13 de setembro de 1966; 

V - das contribuições enumeradas no § 2.° do art. 34 
da Lei n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, com as alterações 
decorrentes do disposto nos arts. 22 e 23 da Lei n.o 5.107, de 
13 de setembro de 1966, e outras de fins sociais, criadas 
por lei." 

Art. 2.° :&:ste decreto-Iei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de novembro de 1966; 145.0 da Independência 
e 78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

L. G. do Nascimento e Silva 
Carlos Medeiros Silva 
Octavio Bulhões 
Roberto Campos 

(") V. art. 9.° do Ato Complementar n.o 27, de 8-12-1966, pág. 190. 
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DECRETQ-LEI N.O 28 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sÓbre normas complementares 
à Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional n.o 2, 
de 27 de outubro de 1965, decreta: 

Art. 1.0 De conformidade com o disposto no art. 215 da 
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e consenso dos Gover
nadores, manifestado na Conferência de Secretários de Finan
ças, a Lei Estadual autorizará o Poder Executivo: 

I - a fixar, entre os limites de 12% (doze por cento) e 
16% (dezesseis por cento), a alíquota do impôsto sôbre 
circulação de mercadorias; (1) 

11 - a reajustar a alíquota do impôsto, no curso do 
primeiro semestre de 1967 e dentro dos limites indicados no 
inciso anterior de acôrdo com os resultados da arrecadação. 

Parágrafo único. Nos Territórios Federais a fixação da 
alíquota nos têrmos referidos neste artigo será feita por 
Decreto do Presidente da República, e no Distrito Federal, 
por ato do seu Prefeito. 

Art. 2.° Na fixação da alíquota máxima do impôsto 
sôbre operações relativas 'à circulação de mercadorias, de 
que trata o § 1.0 do art. 12 da Emenda Constitucional n.o 18. 
de 1.0 de dezembro de 1965, o Senado Federal terá em conta 
as variações referidas no artigo anterior. 

(2) Art. 3.° A Lei Estadual disporá de forma a permitir 
que seja paga em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias uma 

Publicado no D.O. de 14-11-1966. 
(1) V. art. 6.0 do Ato Complementar n.O 31, de 28-12-1966, pág. 192. 
(~) Revogado. V. art. 4.°, § 1.0, do Ato Complementar n.O 27, de 

8-12-1966, pág. 188. 
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parcela do impôsto sôbre circulação de mercadorias devido 
pelos estabelecimentos industriais, nas seguintes bases: 

Estabelecimentos industriais cujo crédito fiscal repre
sente em média: 

Parcela do impôsto a ser paga em prazo não inferior a 
60 dias. 

a) menos de 10% do impôsto devido ...... 50% 

b) mais de 10 até 20% .................. 40% 

c) mais de 20 até 30% .................. 30% 

d) mais de 30 até 40 % .................. 20% 

Art. 4.° ALei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, pl;l.SS8. 
a vigorar com as seguintes alterações: 

I - substituam-se· no § 2.° do art. 71 as· expressões: 
"§ 4.° do art. 53" por "§ 3.° do art. 53"; 

li - suprima-se no inciso I do art. 131 a expressão: 
"com observância do disposto no art. 191". 

Art. 5.° De conformidade com o disposto no § 1.0 do 
art. 26 da Emenda Constitucional n.o 18, o impôsto sôbre 
circulação de mercadorias só incidirá . sôbre o café a partir 
de 1.0 de julho de 1967, permanecendo, até essa data, o regime 
fiscal ora em vigor. (*) . 

Art. 6.° 1:ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de novembro de 1966; 145.° da Independência 
e 78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Carlos Medeiros Silva 
OctaOio Bulhões 

(O) V. art. 6.° do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, pág. 208. 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 24 

o Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 30 do Ato Institucional n.o 2, de 27 de outu
bro de 1965, tendo em vista o disposto no art. 4.° e seu 
parâgrafo único, do mesmo Ato e 

CONSIDERANDO que a implantação do Sistema Tríbutârio 
Nacional instituído pela Emenda Constitucional n.o 18, de 
1965, suscitou relevantes questões do interêsse da União, 
dos Estados e dos Municípios; 

CONSIDERANDO que no plano federal foi baixada a Lei 
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966; 

CONSIDERANDO que contendo normas complementares à 
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, foi expedido o De
creto-Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966, a fim de per
mitir a fixação de alíquotas do Impôsto sôbre Circulação 
de Mercadorias, da competência tributâria dos Estados; 

Resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.0 Os orçamentos dos Estados poderão ser emen
dados até 5 de dezembro de 1966, por proposta do Poder 
Executivo, a fim de dar aplicação ao Sistema Tributârio 
instituído pela Emenda Constitucional n.o 18, de 1965, pela 
Lei Federal n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto
Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966. 

Art. 2.° Fica prorrogado até 15 de dezembro de 1966 
o prazo para a votação dos orçamentos pelas Assembléias 
Legislativas Estaduais. 

Parâgrafo único. Caso não seja encerrada a votação, 
dentro do prazo marcado neste artigo, será sancionado o 

Publicado no D.O. de 18-11-1966 . 
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projeto com as emendas propostas pelo Executivo que não 
tenham sido rejeitadas. 

Art. 3.° As Constituições Estaduais deverão adaptar-se, 
até 31 de dezembro de 1966, ao cumprimento da Emenda 
Constitucional n.o 18, de 1965, e à legislação federal comple
mentar. 

Art. 4.° No prazo a que se refere o artigo anterior pode
rão ser modificadas ou revogadas as normas das Constituições 
e Leis estaduais que disponham sôbre isenções tributárias 
ou vinculações de pagamento de funcionários ou servidores 
públicos ao salário-mínimo. (*) 

Art. 5.° 1!:ste Ato Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de novembro de 1966; 145.0 da Independência 
e 78.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Carlos Medeir()s Siloo 
Octavio Bulhões 

(") art. 10 do Ato Complementar n.O 27, de 8-12-1966, pág. 190. 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 27 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 30 do Ato Institucional n.o 2, de 27 de 
outubro de 1965, tendo em vista o disposto no artigo 
4.° e seu parágrafo único, do mesmo Ato, resolve baixar o 
seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.° A Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

1.0 Acrescente-se ao artigo 53 o seguinte parágrafo: 

"§ 4.° - O montante do impôsto sôbre circulação de 
mercadorias integra o valor ou preço a que se referem os 
incisos I e II dêste artigo, constituindo o respectivo destaque 
nos documentos fiscais, quando exigido pela legislação tri
butária, mera indicação para os fins do disposto no artigo 
54." 

2.° No artigo 57, substitua-se a expressão "que se des
tinem a outro Estado" por "que as destinem a contribuinte 
localizado em outro Estado". 

3.° Substitua-se no inciso II, do artigo 71, a palavra 
"imóveis" por "móveis" e acrescente-se ao mesmo artigo o 
seguinte inciso: "IV - jogos e diversões públicas. " 

Art. 2.° O disposto no artigo 4.° do Decreto-Lei n.o 59, 
de 21 de novembro de 1966, não é excludente da norma tri
butária especial constante do § 1.0 do artigo 58, da Lei n.o 
5. 172, de 25 de outubro de 1966. 

Art. 3.° A expressão "montante devido ao Estado," cons
tante do artigo 60 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
deve ser entendida como o líquido a ser recolhido, depois 
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de efetuados os abatimentos de que tratam os artigos 54 e 
55 da mesma Lei. 

Art. 4.° O impôsto sôbre circulação de mercadorias será 
calculado, inicialmente, com base em uma alíquota uniforme 
de 12% (doze por cento) para todo o país, inclusive nas 
operações interestaduais. (1) 

§ 1.0 No curso do primeiro semestre de 1967, poderá 
ser efetuado, em face dos resultados da arrecadação, reajus
tamento desta alíquota, de conformidade com o disposto 
nos artigos 1.0 e 2.° do Decreto-Lei n.o 28, de 14 de novembro 
de 1966, cujo artigo 3.° fica revogado. 

§ 2.° O impôsto sôbre circulação de mercadorias des
tinadas à exportação será cobrado, no exercício de 1967, de 
forma que o ônus fiscal não exceda os níveis vigentes, em 30 
de novembro de 1966, no sistema do impôsto sôbre vendas e 
consignações. (2) 

§ 3.° O disposto no parágrafo anterior não se aplica 
às exportações de café, reguladas pelo artigo 5.° do Decreto
Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966. 

Art. 5.° A lei municipal ou, no caso do Estado da Gua
nabara, a lei estadual, autorizará o Poder Executivo: 

I - A fixar, entre os limites de 10% (dez por cento) 
e 25% (vinte e cinco por cento), a alíquota do impôsto sô
bre circulação de mercadorias, a que se refere o artigo 60 
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966; . 

II - A reajustar a alíquota do impôsto, no curso do 
primeiro semestre de 1967 e dentro dos limites indicados 
no inciso anterior, de acôrdo com os resultados da arre
cadação. 

Art. 6.° As compras de produtos industrializados, one
radas pelo impôsto sôbre vendas e consignações e constan
tes de notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos indus
triais, entre 1.0 e 31 de dezembro do corrente ano, darão 
direito a um crédito fiscal a ser utilizado para efeito de cál
culo do impôsto sôbre circulação de mercadorias, devido, 
pelos estabelecimentos compradores, pelas operações reali
zadas a partir de 1.0 de fevereiro de 1967. 

(1) v. art. 6.° do Ato Complementar n.O 31, de 28-12-1966, pág. 192. 
(2) V. art. 7.° do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, pág. 208. 
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§ 1.0 o disposto neste artigo aplica-se, com exclusão dos 
classificados nos Capítulos 22 e 24, aos produtos constantes 
da Tabela anexa à Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
alterado pelo Decreto-Lei n.o 34, de 18 de novembro de 1966. 

§ 2.° O montante do impôsto a ser creditado na for
ma dêste artigo será calculado, pelo estabelecimento com
prador, com base em uma alíquota unificada de 12% (doze 
por cento) sôbre o valor das referidas aquisições, excluídas 
a parcela relativa ao impôsto de consumo e as despesas de 
frete e seguro, quando debitadas em separado. 

§ 3.° Ressalvados os produtos que, já em trânsito em 
31 de dezembro, tiverem dado entrada no estabelecimento 
comprador depois de 1.0 de janeiro de 1967, o crédito fiscal 
relativo aos produtos classificados em determinado capítulo 
será computado somente até o limite do impôsto calculado 
em idênticas condições sôbre o valor dos estoques de produ
tos do mesmo capítulo existentes no estabelecimento com
prador em 31 de dezembro de 1966. 

§ 4.° O crédito fiscal, calculado de acôrdo com os pa
rágrafos anteriores, será desdobrado de forma a ser uti
lizado em três parcelas iguais, nos meses· de fevereiro, março 
e abril de 1967. 

§ 5.° Ficam sem efeito quaisquer disposições das leis 
estaduais sôbre o impôsto de circulação de mercadorias, re
lativas à concessão de crédito fiscal sôbre mercadorias em 
estoque em 31 de dezembro de 1966, em bases diferentes 
das estabelecidas neste artigo. 

Art. 7.° O disposto no artigo anterior aplica-se, igual
mente, às aquisições, pelos estabelecimentos industriais, de 
matérias-primas em geral. 

Art. 8.° Até que sejam fixados pelo Senado Federal os 
limites a que se refere o art. 39 da Lei n.o 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, ficam estabelecidas, para a cobrança do 
impôsto a que se refere o artigo 35 da mesma Lei, as seguin
tes alíquotas máximas: 

I - Transmissões compreendidas no sistema financeiro 
da habitação a que se refere a Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto 
de 1964 e legislação complementar 0,5 % . 
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11 - Demais transmissões a titulo oneroso 1,0%. 

111 - Quaisquer outras transmissões 2,0. % 

Art. 9.° Fica revogado o disposto no inciso 11 do arti
go 218 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a 
nova redação dada pelo artigo 1.° do Decreto-Lei n.o 27, de 
14 de novembro de 1966, no que tange à exigibilidade da 
"quota de previdência" nas operações portuárias, fretes e 
transportes a que se refere o artigo 54, da Lei n.o 5.025, de 
10 de junho de 1966. 

Art. 10. O artigo 4.° do Ato Complementar n.o 24 pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"No prazo a que se refere o artigo anterior deverão 
ser modificadas ou revogadas as normas das Constitui
ções e Leis estaduais ou municipais que disponham sô
bre isenções tributárias, deduções ou quaisquer outros 
favores ou sôbre vinculações do pagamento de funcio
nários e servidores ao salário-mínimo ou estabeleçam 
vinculação ou equiparação de qualquer natureza para 
efeito de retribuição de pessoal, assim como as restriti
vas do poder de tributar dos Estados e Municipios, defi
nido pela Emenda Constitucional n. ° 18." 

Art. 11. São aplicáveis aos Municípios os prazos e o 
sistema estabelecidos para os Estados, no Ato Complementar 
n.o 24, de 18 de novembro de 1966. 

Art. 12. ~te Ato Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 8 de dezembro de 1966; 145.° da Independência 
e 78.° da República. 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 31 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 30 do Ato Institucional n.o 2, e, 

CoNSIDERANDO que o Projeto de Constituição já aprovado 
pelo Congresso Nacional altera o sistema de cobrança da 
parcela do impôsto sôbre circulação de mercadoria perten
cente aos Municípios; 

CoNSIDERANDO que, em conseqüência, teriam os Estados 
e Municípios de se aparelharem para a cobrança de um 
tributo que vigoraria por um período de apenas 75 dias; 

CoNSIDERANDO que seria de interêsse geral evitar tal in
conveniente, antecipando para 1.° de janeiro a aplicação do 
disposto no § 7.° do art. 23 do referido Projeto de Consti
tuição; 

CONSIDERANDO que, com essa antecipação, se asseguraria 
uma desejável uniformidade de alíquotas e forma de cobran
ça das quotas municipais em todo o pais; 

CoNSIDERANDO que a unificação da cobrança do impôsto 
sôbre circulação de mercadorias asseguraria, em tôda a sua 
plenitude, a adoção do princípio da não cumulatlvidade do 
tributo; 

CONSIDERANDO a conveniência de adaptar-se o regime tri
butário instituído pela Emenda Constitucional n.o 18 aos 
preceitos do Projeto de Constituição cuja promulgação está 
prevista para 24 de janeiro de 1967; 

CONSIDERANDO, finalmente, que esta adaptação deve!á es
tender-se aos Estados e Municípios na órbita da sua compe
tência tributária; 
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RESOLVE baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.0 Do produto da arrecadação do impôsto a que 
se refere o art. 12 da Emenda Constitucional n.o 18,80% (oi
tenta por cento) constituirão receita dos Estados e 20% (vinte 
por cento) dos Municípios. As parcelas pertencentes aos 
Municípios serão creditadas em contas especiais, abertas em 
estabelecimentos oficiais de crédito, na forma e nos prazos 
estabelecidos neste Ato. 

Parâgrafo único - Ficam sem efeito as disposições das 
leis municipais relativas ao impôsto sÔbre circulação de mer
cadorias. 

Art. 2.° A quota de 20% do impôsto sôbre circulação 
de mercadorias a que se refere o artigo anterior sem entregue 
a cada Município na proporção do valor das operações tri
butãveis, realizadas em seu território. 

Art. 3.° A entrega a que se refere o artigo anterior serâ 
efetuada por meio de depósito em conta especial a ser aberta 
em banco oficial ou, em sua falta, em banco indicado pelo 
Município, no prazo mâximo de 10 (dez) dias do término de 
cada período fixado pela legislação estadual para o recolhi
mento do impôsto. (*) 

Art. 4.° No caso de diferimento ou antecipação da in
cidência do impôsto que importe no seu recolhimento em 
Município diferente daquele em que ocorreu o fato gerador, 
a legislação estadual estabelecerâ as normas necessãrias ao 
resguardo dos créditos correspondentes aos Municípios de 
origem ou destino, conforme o caso. 

Art. 5.° Fica autorizado o estabelecimento de critérios 
de distribuição das quotas municipais diferentes dos previs
tos nos arts. 2.°, 3.° e 4.°, desde que tais critérios constem 
de convênios celebrados entre os Estados e respectivos Mu
nicípios. 

Art. 6.° Os limites fixados no art. 1.0, do Decreto-Lei 
n.o 28, de 14 de novembro de 1966, e a percentagem prevista 
no art. 4.° do Ato Complementar n.o 27 ficam acrescidos de 
25 %, de forma a englobar O disposto nos incisos I e II do art. 
5.° do referido Ato. 

Art. 7.° A Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

(") V. art. 8.° do Ato Complementar n.O 34, de 31-1-1967, pág. 208. 
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Primeira - Acrescente-se ao § 3.° do art. 52 o seguinte 
inciso: 

"In - sôbre a saída de vasilhame utilizado no 
transporte da mercadoria, desde que tenha de re
tornar a estabelecimento do remetente." 

Segunda - A redação do art. 78 fica substituída pela 
seguinte: 

"Art. 78. Considera-se poder de policia atividade 
da administração pública que, limitando ou dis
ciplinando direito, interêsse ou liberdade, regu
la a prâtica de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interêsse público concernente à segu
rança, à higiene, à ordem, aos costumes, à dis
ciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de con
cessão ou autorização do Poder Público, à tran
qüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos." 

Art. 8.° Até 30 (trinta) de junho de 1967 poderão ser 
utilizados, nas operações interestaduais, os modelos comuns 
de notas fiscais, juntamente com a guia correspondente para 
fins estatísticos, em substituição ao modêlo especial de que 
trata o art. 50 da Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

Art. 9.° Os Podêres Executivos Estaduais e Municipais, 
no limite das respectivas competências tributârias, baixa
rão os atos necessârios à execução do disposto neste Ato 
Complementar. 

Art. 10. O presente Ato Complementar entrarâ em vi
gor na data de sua publicação, ficando revogados os arts. 59 
a 62 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e demais 
disposições em contrârio. 

Brasília, 28 de dezembro de 1966; 145.° da Independên
cia e 78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Carlos Medeiros Silva 
Octavio Bulhões 
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DECRETO-LEI N.o 88 - de 28 de dezembro de 1966 

Regula o Sistema Tributário dos Terri
tórios e dá outras providhlcías. 

o Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 9.°, parágrafo primeiro, do Ato Institu
cional n.o 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta: 

Art. 1.0 O sistema tributário dos Territórios, instituído 
pela Emenda Constitucional n. ° 18, de 1.° de dezembro de 
1965, e complementado pela Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, fica regulado pelo disposto no Decreto-Lei n.o 82, 
de 26 de dezembro de 1966, naquilo que lhe fôr aplicável. 

Art. 2.° Ficam os Governadores dos Territórios autori
zados a reajustar a alíquota do Impôsto sôbre a Circulação 
de Mercadorias, na forma do Decreto-Lei n.o 28, de 14 de 
novembro de 1966. 

Art. 3.° O Impôsto sôbre a Circulação de Mercadorias 
não incidirá sôbre o café até o dia 1.0 de julho de 1967, na 
forma do artigo 5.° do Decreto-Lei n.o 28, de 14 de novembro 
de 1966. 

Art. 4.° 2ste Decreto-Lei entrará em vigor em 1.0 de 
janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de dezembro de 1966; 145.° da Independên
cia e 78.° da República. 

Publicado no D.O. de 29-12-1966. 
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CONSTITUIÇAO DO BRASIL 

TÍTULo I 

DA ORGANIZAÇAO NACIONAL 

CAPÍTULo V 

00 SISTEMA TRIBUTARIO 

Art. 18. O sistema tributário nacional compõe-se de im
postos, taxas e contribuições de melhoria e é regido pelo dis
posto neste Capítulo, em leis complementares, em resoluções 
do Senado e, nos limites das respectivas competências, em 
leis federais, estaduais e municipais. 

Art. 19. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios, arrecadar: 

I - os impostos previstos nesta Constituição; 

II - taxas pelo exercício regular do poder de policia ou 
pela utilização de serviços públicos de sua atribuição, especí
ficos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição; 

III - contribuição de melhoria dos proprietários de imó
veis valorizados pelas obras públicas que os beneficiaram. 

§ 1.0 Lei complementar estabelecerá normas gerais de 
direito tributário, disporá sôbre os conflitos de competência 
tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e regulará as limitações constitucionais do poder 
tributário. 
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§ 2.° Para cobrança das taxas não se poderá tomar 
como base de cálculo a que tenha servido para a incidência 
dos impostos. 

§ 3.° A lei fixará os critérios, os limites e a forma de co
brança da contribuição de melhoria a ser exigida sôbre cada 
imóvel, sendo que o total da sua arrecadação não poderá ex
ceder o custo da obra pública que lhe der causa. 

§ 4.° Somente a União, nos casos excepcionais definidos 
em lei complementar, poderá instituir empréstimo compul
sório. 

§ 5.° Competem ao Distrito Federal e aos Estados não 
divididos em Municípios, cumulativamente, os impostos atri
buídos aos Estados e Municípios; e à União, nos Territórios 
Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se o Território 
não fôr dividido em Municípios, os impostos municipais. 

§ 6.° A União poderá, desde que não tenham base de 
cálculo e fato geradOr" idênticos aos dos impostos previstos 
nesta Constituição, instituir outros além daqueles a que se 
referem os arts. 22 e 23 e que não se contenham na compe
tência tributária privativa dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, assim como transferir-lhes o exercício da compe
tência residual em relação a determinados impostos, cuja 
incidência seja definida em lei federal. 

§ 7.° Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão delegar, uns aos outros, 
atribuições de administração tributária, e coordenar ou uni
ficar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. 

§ 8.° A União, os Estados e os Municípios criarão incen
tivos fiscais à industrialização dos produtos do solo e do sub
solo, realizada no imóvel de origem. 

Art. 20. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios: 

I - instituir ou aumentar tributo sem que a lei o esta
beleça, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

II - estabelecer limitações ao tráfego, no território na
cional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos inter
estaduais ou intennunicipais, exceto o pedágio para atender 
ao custo de vias de transporte; 
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In - criar impôsto sôbre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos po
líticos e de instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos fixados em lei; 

b) o livro, os jornais e os periódicos, assim como o papel 
destinado à sua impressão. 

§ 1.0 O disposto na letra a do n.O III é extensivo às au
tarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos servi
ços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decor
rentes; mas não se estende, porém, aos s-erviços públicos 
concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo po
der concedente no que se refere aos tributos de sua competên
cia, observado o disposto no parágrafo seguinte. 

§ 2.° A União, mediante lei complementar, atendendo 
a relevante interêsse social ou econômico nacional, poderá 
conceder isenções de impostos federais, estaduais e munici
pais. 

Art. 21. lt vedado: 

I - à União instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território nacional, ou que importe distinção ou pre
ferência em relação a determinado Estado ou Município; 

II - à União tributar a renda das obrigações da divida 
pública estadual ou municipal e os proventos dos agentes dos 
Estados e Municípios, em níveis superiores aos que fixar para 
as suas próprias obrigações e para os proventos dos seus 
próprios agentes; 

III - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer na
tureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. 

Art. 22. Compete à União decretar impostos sôbre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o estrangeiro, de produtos nacio
nais ou nacionalizados; 

III - propriedade territorial rural; 
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IV - rendas e proventos de qualquer natureza, salvo 
ajuda de custo e diárias pagas pelos cofres públicos; 

V - produtos industrializados; 

VI - operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas 
a títulos ou valôres mobiliários; 

VII -serviços de transporte e comunicações, salvo os de 
natureza estritamente municipal; 

VIII - produção, importação, circulação, distribuição ou 
consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos; 

IX - produção, importação, distribuição ou consumo 
de energia elétrica; 

X - extração, circulação, distribuição ou consumo de mi
nerais do País. 

§ 1.0 O impôsto territorial, de que trata o item III, não 
incidirá sôbre glebas rurais de área não excedente a vinte 
e cinco hectares, quando as cultive, só ou com sua família, 
o proprietário que não possua outro imóvel. 

§ 2.° É facultado ao Poder Executivo, nas condições 
e nos ltmites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as 
bases de cálculo dos impostos a que se referem os n.OS I, II 
e VI, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de 
comércio exterior, ou de política monetária. 

§ 3.° A lei poderá destinar a receita dos impostos re
feridos nos itens II e VI à formação de reservas monetárias. 

§ 4.° O impôsto sôbre produto industrializado será se
letivo, em função da essencialidade dos produtos, e não-cumu
lativo, abatendo-se, em cada operação, o montante cobrado 
nas anteriores. 

§ 5.° Os impostos a que se referem os n.OS VIII, IX e X 
incidem, uma só vez, sôbre uma dentre as operações ali pre
vistas e excluem quaisquer outros tributos, sejam quais 
forem a sua natureza e competência, relativos às mesmas 
operações. 

§ 6.° O disposto no parágrafo anterior não inclui, to
davia, a incidência, dentro dos critérios e limites fixados em 
lei federal, do impôsto sôbre a circulação de mercadorias 
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na operação de distribuição, ao consumidor final, dos lubri
ficantes e combustíveis líquidos utilizados por veículos rodo
viários, e cuja receita seja aplicada exclusivamente em inves
timentos rodoviários. 

Art. 23. Compete à União, na iminência ou no caso de 
guerra externa, instituir, temporàriamente, impostos extra
ordinários compreendidos, ou não, na sua competência tri
butária, que serão suprimidos gradativamente, cessadas as 
causas que determinaram a cobrança. 

Art. 24. Compete aos Estados e ao Distrito Federal de
cretar impostos sôbre: 

I - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por 
natureza e acessão física, e de direitos reais sôbre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como sôbre direitos à aquisição 
de imóveis; 

II - operações relativas à circulação de mercadorias, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos, na forma do 
art. 22, § 6.°, realizadas por produtores, industriais e comer
ciantes. 

§ 1.° Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o pro
duto da arrecadação do impôs to de renda e proventos de 
qualquer natureza que, de acôrdo com a lei federal, são 
obrigados a reter como fontes pagadoras de rendimentos do 
trabalho e dos titulos da sua dívida pública. 

§ 2.° O impôsto a que se refere o n.o I compete ao 
Estado da situação do imóvel; ainda que a transmissão re
sulte de sucessão aberta no estrangeiro, sua alíquota não 
excederá dos limites fixados em resolução do Senado Federal, 
nos têrmos do disposto na lei, e o seu montante será dedu
tível do impôsto cobrado pela União sôbre a renda auferida 
na transação. 

§ 3.° O impôsto a que se refere o n.o I não incide sôbre 
a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica nem sôbre a fusão, incorporação, extinção ou redu
ção do capital de pessoas jurídicas, salvo se estas tiverem 
por atividade preponderante o comércio dêsses bens ou di
reitos, ou a locação de imóveis. 
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§ 4.° A aÍíquota do impôsto a que se refere o n.o II 
será uniforme para tôdas as mercadorias nas operações in
ternas e interestaduais, e não excederá, naquelas que se des
tinem a outro Estado e ao exterior, os limites fixados em 
resolução do Senado, nos têrmos do disposto em lei comple
mentar. 

§ 5.° O impôsto sôbre circulação de mercadorias é não
cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos têrmos do 
disposto em lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo 
mesmo ou outro Estado, e não incidirá sôbre produtos in
dustrializados e outros que a lei determinar, destinados ao 
exterior. 

§ 6.° Os Estados isentarão do impôsto sôbre circula
ção de mercadorias a venda a varejo, diretamente ao con
sumidor, dos gêneros de primeira necessidade que especi
ficarem, não podendo estabelecer diferença em função dos 
que participam da operação tributada. 

§ 7.° Do produto da arrecadação do impôsto a que se 
refere o item II, oitenta por cento constituirão receita dos 
Estados e vinte por cento, dos Municípios. As parcelas 
pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas es
peciais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na 
forma e nos prazos fixados em lei federal. 

Art. 25. Compete aos Municípios decretar impostos 
sôbre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - serviços de qualquer natureza não compreendidos 
na competência tributária da União ou dos Estados, defini
dos em lei complementar. 

§ 1.° Pertencem aos Municípios: 

a) O produto da arrecadação do impôsto a que se refere 
o art. 22, n.o III, incidente sôbre os imóveis situados em seu 
território; 

b) o produto da arrecadação do impôsto de renda e 
proventos de qualquer natureza que, de acôrdo com a lei 
federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de ren
dimentos do trabalho e dos títulos da sua dívida pública. 

200 



-§2.0 As autoridades arrecadadoras dos tributos a que 
se refere a letra a do parâgrafo anterior farão entrega, aos 
Municípios, das importâncias recebidas que lhes pertence
rem, à medida em que forem sendo arrecadadas, independen
temente de ordem das autoridades superiores, em prazo não 
maior de trinta dias, a contar da data da arrecadação, sob 
pena de demissão. 

Art. 26. Do produto da arrecadação dos impostos a que 
se refere o art. 22 n.OS IV e V, oitenta por cento constituem 
receita da União e o restante distribuir-se-â, à razão de dez 
por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Flederal, e dez por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios . 

§ 1.0 A aplicação dos Fundos previstos neste artigo 
serâ regulada por lei, que cometerâ ao Tribunal de Contas 
da União o câlculo das quotas estaduais e municipais, inde
pendentemente de autorização orçamentâria ou de qualquer 
outra formalidade, efetuando-se a entrega mensalmente, por 
intermédio dos estabelecimentos oficiais de crédito. 

§ 2.° Do total recebido nos têrmos do parâgrafo ante
rior, cada entidade participante destinarâ obrigatoriamente 
cinqüenta por cento, pelo menos, ao seu orçamento de ca
pital. 

§ 3.° Para efeito do câlculo da percentagem destinada 
aos Fundos de Participação, exclui-se a parcela do impôsto 
de renda e proventos de qualquer natureza que, nos têrmos 
dos arts. 24, § 1.0, e 25, § 1.0, letra a, pertence aos Estados e 
Municípios. 

Art. 27. Sem prejuízo do disposto no art. 25, os Estados 
e Municípios, que celebrarem com a União convênios desti
nados a assegurar a coordenação dos respectivos programas 
de investimento e administração tributâria, poderão parti
cipar de até dez por cento na arrecadação efetuada, nos 
respectivos territórios, proveniente dos impostos referidos no 
art. 22, n.OS IV e V, excluído o incidente sôbre fumo e bebidas. 

Art. 28. A União distribuirâ aos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios: 

I - quarenta por cento da arrecadação do impôsto a que 
se refere o art. 22, n.o VIII; 

II - sessenta por cento da arrecadação do impôsto a 
que se refere o art. 22, n.o IX; 
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III - noventa por cento da arrecadação do impôsto a 
que se refere o art. 22, n.o X. 

Parâgrafo único. A distribuição serâ feita nos têrmos 
da lei federal, que poderâ dispor sôbre a forma e os fins de 
aplicação dos recursos distribuídos, obedecido o seguinte 
critério: 

a) nos casos dos itens I e II, proporcional à superfície, 
população, produção e consumo, adicionando-se, quando cou
ber, no tocante ao n.o II, quota compensatória da ârea inun
dada pelos reservatórios; 

b) no caso do item III, proporcional à produção. 

TÍTuLo V 

DAS DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 182. No exercício de 1967, a percentagem da arreca
dação que constituir receita da União, a que se refere o art. 
26, serâ de oitenta e seis por cento, cabendo o restante, em 
partes iguais, ao Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, e ao Fundo de Participação dos Municípios. 

Art. 189. Esta Constituição serâ promulgada, simultâ
neamente, pelas Mesas das Casas do Congresso Nacional e 
entrarâ em vigor no dia 15 de março de 1967. 

Brasília, 24 de janeiro de 1967; 146.° da Independência 
e 79.0 da República. 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 34 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 30 do Ato Institucional n.o 2, de 27 de outu
bro de 1965, e 

CONSIDERANDO que a concessão de isenções, reduções e ou
tros favores fiscais no que se refere ao impôsto sôbre circu
lação de mercadorias constitui matéria de relevante interês
se para a economia nacional e para as relações interestaduais; 

CONSIDERANDO que o art. 213 da Lei n.o 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, já previu o regime de convênio entre Estados 
para o estabelecimento de alíquotas uniformes do impôsto de 
circulação; 

CONSIDERANDO que os convênios já celebrados pelos Go
vernos do Nordeste e da Região Centro-Sul dispõem sôbre 
política comum em matéria de isenções; 

CONSIDERANDO, entretanto, que por motivos relevantes de 
interêsse nacional faz-se necessário dar plena efetividade à 
solução convencional do problema da harmonização das po
líticas estaduais de isenções e reduções de impôs to sôbre cir
culação de mercadorias; 

CONSIDERANDO ainda as demais conclusões da reunião de 
Secretários de Fazenda dos Estados e Municípios das Capi
tais, realizada no Ministério da Fazenda entre 23 e 25 de 
janeiro de 1967, resolve baixar o seguinte ATO COMPLE
MENTAR: 

Art. 1.0 Os Estados e Territórios situados em uma mes
ma região geo-econômica, dentro de 30 (trinta) dias da data 
da publicação dêste Ato, celebrarão convênios estabelecendo 
uma política comum em matéria de isenções, reduções ou ou-
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tros favores fiscais, relativamente ao impôsto sôbre circulação 
de mercadorias. 

§ 1.0 A revogação ou alteração do disposto nos convênios 
a que se refere êste artigo somente poderá ser feita por outro 
convênio ou por protocolo aditivo ao convênio original. 

§ 2.° Os convênios e protocolos independem de rati
ficação pelas Assembléias Legislativas dos Estados partici
pantes. 

Art. 2.° A partir de 1.0 de março de 1967, são revoga
das, para todos os efeitos legais, quaisquer disposições de 
leis, decretos e outros atos que tenham outorgado ou venham 
a outorgar isenções, reduções e outros favores fiscais, rela
tivamente aos impostos sôbre vendas e consignações e sôbre 
circulação de mercadorias, não previstos nos convênios e 
protocolos a que se refere o artigo anterior ou nos já cele
brados em conformidade com o que nêle se dispõe. 

Art. 3.° A Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, com as 
alterações introduzidas pelos Atos Complementares n.os 27 
e 31 e pelo Decreto-Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Alteração La Substitua-se o "caput" do art. 52 pelo se
guinte: 

"Art. 52. O impôsto, de competência dos Estados, 
sôbre operações relativas à circulação de mercadorias 
tem como fato gerador: 

I - a saída de mercadorias de estabelecimento 
comercial, industrial ou produtor; 

II - a entrada de mercadoria estrangeira em es
tabelecimento da emprêsa que houver realizado a im
portação, observado o disposto nos §§ 6.° e 7.° do art. 58; 

III - o fornecimento de alimentação, bebidas- e 
outras mercadorias, nos restaurantes, bares, cafés e es
tabelecimen tos similares." 

Alteração 2.a Acrescente-se ao § 3.° do art. 52 o seguinte 
inciso: 
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"IV - sôbre O fornecimento de materiais pelos em
preiteiros de obras hidráulicas ou de construção civil, 
quando adquiridos por terceiros." 

Alteração 3.a Acrescente-se ao inciso 11 do § 2.° do 
art. 53 a expressão "e ainda das despesas de frete e seguro". 

Alteração 4.a Substitua-se o § 3.° do art. 53 pelo se
guinte: 

"§ 3.° Na saída decorrente de fornecimento de 
mercadorias nas operações mistas de que trata o § 2.° 
do art. 71, a base de câlculo é o preço de aquisição das 
mercadorias, acrescido da percentagem de 30 % (trinta 
por cento) , e, incluído no preço, se incidente na ope
ração, o impôsto sôbre produtos industrializados." 

Alteração 5.a Acrescente-se ao art. 53 um nôvo parâ
grafo com a seguinte redação: 

"§ 5.° Nas operações de venda de mercadorias aos 
agentes encarregados da execução da política de garan
tia de preços mínimos, a base de câlculo é o valor líquido 
da operação, assim entendido o preço mínimo fixado 
pela autoridade federal, deduzido das despesas de trans
porte, seguro e comissões." 

Alteração 6.a No art. 58, substitua-se o inciso 11 do 
§ 2.° e acrescentem-se quatro novos parâgrafos, da seguinte 
forma: 

"§ 2.° 

11 - ao industrial ou comerciante atacadista, quan
to ao impôsto devido por comerciante varejista, me
diante acréscimo: 

a) da margem de lucro atribuída ao revendedor, 
no caso de mercadoria com preço mâximo de venda no 
varejo marcado pelo fabricante ou fixado pela autori
dade competente; 

b) de percentagem de 30% (trinta por cento) 
calculada sôbre o preço total cobrado pelo vendedor, neste 
incluído, se incidente na operação, o impôsto a que se 
refere o art. 46, nos demais casos." 
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"§ 4.° Os órgãos da administração pública centra
lizada e as autarquias e emprêsas públicas, federais, es
taduais ou municipais, que explorem ou mantenham ser
viços de compra e revenda de mercadorias, ou de venda 
ao público de mercadoria de sua produção, ainda que 
exclusivamente ao seu pessoal, ficam sujeitos ao recolhi
mento do impôsto sôbre circulação de mercadorias." 

"§ 5.° O encarregado de estabelecimento dos ór
gãos ou entidades previstos no parágrafo anterior que 
autorizar a saída ou alienação de mercadoria sem cum
primento das obrigações, principais ou acessórias, rela
tivas ao impôsto sõbre circulação de mercadorias, nos 
têrmos da legislação estadual aplicável, ficará solidà
riamente responsável por essas obrigações." 

"§ 6.° No caso do inciso 11 do art. 52, contribuin
te é qualquer pessoa jurídica de direito privado, ou em
prêsa individual a ela equiparada, excluídas as concessio
nárias de serviços públicos e as sociedades de economia 
mista que exerçam atividades em regime de monopólio 
instituído por lei." 

"§ 7.° Para os efeitos do parágrafo anterior, equi
para-se a industrial as emprêsas de prestação de serviços." 

Alteração 7.a Substitua-se o § 1.0 do art. 71 pelo se
guinte: 
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"§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo considera-se serviço: 

I - locação de bens móveis; 

11 - locação de espaço em bens imóveis, a titulo de 
hospedagem ou para guarda de bens de qualquer natu
reza; 

111 - jogos e diversões públicas; 

IV - beneficiamento, confecção, lavagem, tingimen
to, galvanoplastia, reparo, consêrto, restauração, acon
dicionamento, recondicionamento e operações similares, 
quando relacionadas com mercadorias não destinadas 
à produção industrial ou à comercialização; 

V - execução, por administração ou empreitada, 
de obras hidráulicas ou de construção civil, excluídas as 



contratadas com a União, Estados, :Distrito Federal e Mu
nicípios, autarquias e emprêsas concessionárias de ser
viços públicos; 

VI- demais formas de fornecimento de trabalho com 
ou sem utilização de máquinas, ferramentas ou veículos." 

Alteração s.a Substitua-se o § 2.° do art. 71 pelo se
guinte: 

"§ 2.° Os serviços a que se refere o inciso IV do 
parágrafo anterior, quando acompanhados do forneci
mento de mercadorias, serão considerados de caráter mis
to, para efeito de aplicação do disposto no § 3.° do art. 
53, salvo se a prestação de serviço constituir seu objeto 
essencial e contribuir com mais de 75 % (setenta e 
cinco por cento) da receita média mensal da atividade." 

Alteração 9.a No art. 72, substitua-se o inciso II e acres-
cente-se um nôvo inciso, da seguinte forma: 

"lI - Nas operações mistas a que se refere o § 2.° 
do artigo anterior, caso em que o impôsto será calculado 
sôbre o valor total da operação, deduzindo da parcela que 
serviu de base ao cálculo do impôsto sôbre circulação 
de mercadorias, na forma do § 3.° do artigo 53." 

"lI! - Na execução de obras hidráulicas ou de cons
trução civil, caso em que o impôs to será calculado sôbre 
o preço total da operação, deduzido das parcelas corres
pondentes: 

a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, 
quando fornecidos pelo prestador do serviço; 

b) do valor das subempreitadas, já tributadas pelo 
impôsto. " 

Alteração 10.a Acrescente-se ao parágrafo único do 
art. 77 a seguinte expressão: "nem ser calculada em fun
ção do capital das emprêsas" . 

Art. 4.° O disposto na alteração 1.a do art. 3.°, quanto 
às mercadorias estrangeiras, não se aplica às importações já 
contratadas até a data da publicação dêste Ato. 

Art. 5.° O disposto nas Alterações 2.a, 7.a e 9.a , quanto 
às obras hidráulicas ou de construção civil, aplica-se: 

I - às obras contratadas a partir da vigência dêste Ato; 
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II - às obras contratadas anterlonnente à vigência dês
te Ato, desde que o prestador do serviço acorde com a entidade 
contratante a revisão do preço contratado, para efeito de 
reduzi-lo do montante do impôsto a que estaria sujeito. 

Art. 6.° O disposto no art. 5.° do Decreto-Lei n.o 28, 
de 14 de novembro de 1966, não se aplica ao café torrado, 
destinado ao consumo interno, assim como às suas prepa
rações. 

Art. 7.° Para efeito do disposto no & 2.° do art. 4.° do Ato 
Complementar n.o 27, a comparação tomarâ por base a alí
quota prevista no mencionado art. 4.°, cobrando-se, separa
damente, o acréscimo estabelecido no art. 6.° do Ato Com
plementar n.o 31, correspondente à quota devida aos MIuni
cípios. 

Art. 8.° O art. 3.° do Ato Complementar n.o 31 passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3.° A entrega a que se refere o artigo ante
rior serâ efetuada da seguinte forma: 

I - no caso de antecipação ou deferimento do im
pôsto que importe no seu recolhimento em Município 
diferente do da localização do contribuinte substituído, 
a entrega serâ efetuada até o último dia do mês seguinte 
ao em que se efetuou o recolhimento ; 

II - nos demais casos, a entrega serâ efetuada, 
pelo próprio agente incumbido da arrecadação, dentro 
do prazo mâximo de 3 (três) dias a partir da data do 
recolhimento. " 

Art. 9.° Ficam estabelecidas as seguintes alíquotas 
mâximas para a cobrança do impôsto municipal sôbre ser
viços: 

I - execução de obras hidrâulicas ou de construção 
civil, até 2%; 

II - jogos e diversões públicas, até 10%; 

III - demais serviços, até 5 % . 

Parâgrafo único. O Governador do Estado da Guana
bara, o Prefeito do Distrito Federal e os Prefeitos dos de-
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mais Municípios baixarão os atos necessanos ao cumpri
mento do disposto neste artigo, reduzindo, na tabela do 
impôsto sôbre serviços, as alíquotas que excederem os limites 
estabelecidos. 

Art. 10. O impôsto sôbre circulação de mercadorias não 
incide: 

I - sôbre a saída de mercadorias destinadas ao mer
cado interno e produzidas em estabelecimentos industriais 
como resultado de concorrência internacional com partici
pação da indústria do país, contra pagamento em divisas 
conversíveis provenientes de financiamento a longo prazo 
de instituições financeiras internacionais, ou entidades go
vernamentais estrangeiras; 

II - sôbre a entrada de mercadorias no estabelecimento 
da emprêsa adquirente, quando importadas do exterior e 
destinadas à fabricação de peças, máquinas e equipamentos 
para o mercado interno como resultado de concorrência in
ternacional com participação da indústria do país, contra 
pagamento em divisas conversíveis provenientes de finan
ciamento a longo prazo de instituições financeiras interna
cionais ou entidades governamentais estrangeiras. 

Parágrafo único. No caso de isenção prevista no in
ciso I dêste artigo, serão mantidos os créditos fiscais da em
prêsa industrial, correspondentes aos insumos necessários à 
produção das mercadorias mencionadas no referido inciso. 

Art. 11. Poderão ser cobrados no exercício de 1967 os 
tributos instituídos pelos Municípios de conformidade com 
a Lei n. o 5. 172, de 25 de outubro de 1966, e alterações pos
teriores, cujas leis tenham sido publicadas até a data da 
vigência dêste A to. 

Art. 12. :mste Ato entra em vigor na data de sua pu
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de janeiro de 1967; 146.0 da Independência 
e 79.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Carlos Medeiros Silva 
Octavio Bulhões 
Roberto Campos 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 35 

Altera a Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966, e 
legislação posterior stJbre o Sistema Tributário Nacional. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 30 do Ato Institucional n.o 2, de 27 de outubro 
de 1965, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.0 O artigo 91 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municipios a 
que se refere o artigo 86, serão atribuidos: 

I - 10% (dez por cento) aos Municipios das Capitais 
dos Estados; 

II - 90% (noventa por cento) aos demais Municipios 
do Pais. 

§ 1.° A parcela de que trata o inciso I será distribuida 
proporcionalmente a um coeficiente individual de partici
pação, resultante do produto dos seguintes fatôres: 

a) Fator representativo da população, assim estabele
cido: 

Percentual da população de cada Municipio em relação 
à do conjunto das capitais: 

Fator 
Até 2% ..... ..................................... 2 

Mais de 2% até 5%: 
Pelos primeiros 2 % .............................. 2 

Cada 0,5 % ou fração excedente, mais ..... . . . . . . . . . 0,5 

Mais de 50/0 ...................................... 5 
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b) Fator representativo do inverso da renda per capita 
do respectivo Estado, de confonnidade com o disposto no 
artigo 90. 

§ 2.° A distribuição da parcela a que se refere o in
ciso II dêste artigo far-se-â atribuindo-se a cada Município 
um coeficiente individual de participação determinado na 
forma seguinte: 

Categoria do Município, segundo seu número de habi
tantes: 

Coeficiente 

a) Até 10 000, para cada 2 000 ou fração excedente 0,2 

b) Acima de 10 000 até 30 000: 
Pelos primeiros 10 000 ....................... 1,0 

Para cada 4 000 ou fração excedente, mais. . . . . . 0,2 

c) Acima de 30 000 até 60 000: 
Pelos primeiros 30 000 ...................... 2,0 

Para cada 6 000 ou fração excedente, mais 0,2 

d) Acima de 60 000 até 100 000: 
Pelos primeiros 60 000 ....................... 3,0 

Para cada 8 000 ou fração excedente, mais .... 0,2 

e) Acima de 100 000 ........................... 4,0 

§ 3.° Para os efeitos dêste artigo, consideram-se os 
Municípios regularmente instalados até 31 de julho nos anOE> 
milésimos O (zero) e 5 (cinco), atribuindo-se a cada MWli
cípio instalado nos anos intermediârios uma parcela dedu
zida das cotas dos Municípios de que se desmembrarem, cal
culada proporcionalmente ao número de habitantes das âreas 
a êle incorporadas. 

§ 4.° Os limites das faixas de número de habitantes 
previstas neste artigo serão reajustados sempre que, por meio 
de recenseamento demogrâfico geral, seja conhecida oficial
mente a população total do Pais, estabelecendo-se novos limi
tes na proporção do aumento percentual daquela população, 
por referência ao Recenseamento de 1960. 

§ 5.° Aos Municípios resultantes de fusão de outras 
unidades serâ atribuída cota equivalente à soma das cotas 
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individuais dessas unidades, até que se opere a revisão nos 
anos milésimos O (zero) e 5 (cinco)." 

Art. 2.° O disposto no art. 1.0 aplica-se aos totais cre
ditados no Fundo de Participação dos Municípios, a partir 
do mês de fevereiro, inclusive. 

Parágrafo único. Até 10 (dez) de março, o Tribunal de 
Contas comunicará ao Banco do Brasil S. A. os novos coefi
cientes a vigorarem na distribuição das cotas devidas aos 
Municípios, na forma dêste Ato. 

Art. 3.° A Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, al
terada pelo Decreto-Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966, e 
pelos Atos Complementares n.os 27, 31 e 34, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Alteração La No inciso IV, do § 3.°, do art. 52, substi
tua-se a expressão "quando adquiridos por terceiros" por 
"quando adquiridos de terceiros" . 

Alteração 2.a No inciso IV, do § 1.0 do art. 71, acrescen
te-se a expressão: "assim como as respectivas subemprei
tadas" . 

Art. 4.° O Ato Complementar n.o 34 passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Alteração La No inciso lI, do art. 5.°, substitua-se a 
expressão "montante do impôsto a que estaria sujeito" por 
"montante do impôsto sôbre serviços a que estaria sujeito". 

Alteração 2.a Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso: 

"IlI - Sôbre as máquinas, equipamentos e outros bens 
de produção, quando importados nas condições e para os 
fins previstos no art. 14 do Decreto-Lei n.O 37, de 18 de no
vembro de 1966." 

Art. 5.° O Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias, in
cidente sôbre a entrada de mercadoria estrangeira em esta
belecimento da emprêsa que a houver importado, será cal
culado sôbre o valor definido para efeito de cálculo do Impôs
to de Importação e o montante, pago em cada operação, será 
registrado, para efeito de crédito fiscal, no livro correspondente 
à entrada de mercadorias. 
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Art. 6.° Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios 
Federais, na eventualidade de queda da arrecadação, não com
pensável pelas cotas da Fundo de Participação dos Estados, 
ficam autorizados a reajustar, durante. o exercício de 1967, 
a alíquota do Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias até o 
limite máximo de 18% (dezoito por cento), mediante con
vênio celebrado entre as unidades federativas pertencentes 
a uma ou mais regiões geo-econômicas. 

§ 1.0 O limite fixado neste artigo engloba a cota de 
20% (vinte por cento) devida aos Municípios na forma do 
§ 7.°, do art. 24, da Constituição de 24 de janeiro de 1967. 

§ 2.° Os reajustamentos de alíquota efetuados de con
formidade com o dispostc> neste artigo entrarão em vigor 
na quinzena seguinte à data de publicação do convênio no 
Diário Oficial de cada unidade participante. 

§ 3.° No prazo de trinta dias de sua publicação e sem 
prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os convêruos de 
que trata êste artigo serão submetidos à ratificação da 
Assembléia Legislativa e, no caso daqueles de que participem 
o Distrito Federal ou os Territórios Federais, também do 
Congresso Nacional. 

§ 4.° A não ratificação do Convênio por parte do Poder 
Legislativo de uma unidade não prejudica sua vigência em 
relação às demais. 

Art. 7.° Nos têrmos do § 5.°, do art. 24, da Constituição 
de 24 de janeiro de 1967, o Impôsto sôbre Circulação de 
Mercadorias não incide sôbre os produtos industrializados, 
quando destinados ao exterior. 

§ 1.0 O disposto neste artigo aplica-se às mercadorias 
sujeitas ao impôsto sôbre produtos industrializados, segundo 
as especificações constantes da tabela anexa à Lei n.o 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, alterada pelo Decreto-Lei n.o 34, de 
18 de novembro de 1966. 

§ 2.° Para os efeitos de aplicação do disposto neste 
artigo, além da mercadoria objeto de operação de exportação, 
considera-se destinada ao exterior a remetida: 

I - às emprêsas comerciais que operam exclusivamente 
no ramo da exportação; 
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H - aos armazéns-gerais alfandegados, entrepostos 
aduaneiros e zonas francas; 

IH - aos entrepostos industriais de que trata o 
Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966. 

§ 3.° No caso dos incisos I, H e IH, do parágrafo ante
rior, fica assegurado ao sujeito ativo da obrigação tributária 
o direito de cobrança do impôsto devido por motivo da 
remessa, em relação à mercadoria que fôr reintroduzida no 
mercado interno do País. 

§ 4.° Não se exigirá o estôrno do crédito fiscal corres
pondente às matérias-primas e outros bens utilizados na 
fabricação e embalagem dos produtos de que trata êste 
artigo. 

§ 5.° O disposto no parágrafo anterior não se aplica às 
matérias-primas de origem animal ou vegetal que represen
tem, individualmente, mais de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor do produto resultante de sua industrialização. 

Art. 8.° Poderão ser cobrados no exercído de 1967 os 
tributos municipais cujas leis tenham sido publicadas até 
14 de março do corrente ano, desde que guardem conformi
dade com o disposto na Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 
1966, e no Decreto-Lei n.o 28, de 14 de novembro de 1966, 
assim como neste Ato Complementar e nos de n.OS 27, 
31 e 34. 

Art. 9.° As dúvidas surgidas em decorrência da classi
ficação ou reclassificação de produtos pelo Ministério da 
Agricultura, na forma do § 3.° do art. 2.° da Lei n.o 4.784, 
de 28 de setembro de 1965, para efeito de determinar a com
petência na cobrança do Impôsto sôbre Vendas e Consignações 
e nos casos de transferência de mercadorias de um Estado 
para outro, não darão lugar a processos fiscais, desde que o 
contribuinte haja pago o impôsto com base na referida classi
ficação ou reclassificação. Também não haverá processo 
fiscal se, inexistindo classificação ou reclassificação, o contri
buinte houver recolhido uma vez o impôsto a um dos Estados 
da Federação. 

Parágrafo único. Os processos já instaurados na esfera 
administrativa ou judiciária serão arquivados a requerimento 
do contribuinte, qualquer que seja a instância ou a fase de 
tramitação. 
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Art. 10 O presente Ato Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, ficando revogados o § 2.° do 
art. 4.°, do Ato Complementar n.o 27, os arts. 7.° e 11 do Ato 
Complementar n.o 34, o parágrafo único do art. 95 da Lei 
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e as demais disposições 
em contrário. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146.0 da Independência 
e 79.0 da República. 
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