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1. LEI Nº 5.172, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 1966 - Código 
Tributário Nacional
(Vide Decreto-lei nº 82, de 1966)
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e ins-

titui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda 
Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o 
sistema tributário nacional e estabelece, com fun-
damento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Consti-
tuição Federal as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legisla-
ção complementar, supletiva ou regulamentar.

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo 
disposto na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de 
dezembro de 1965, em leis complementares, em 
resoluções do Senado Federal e, nos limites das res-
pectivas competências, em leis federais, nas Consti-
tuições e em leis estaduais, e em leis municipais.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária com-
pulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade ad-
ministrativa plenamente vinculada.

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

I. a denominação e demais características for-
mais adotadas pela lei;

II. a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribui-
ções de melhoria.

TÍTULO II - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º A atribuição constitucional de competên-
cia tributária compreende a competência legisla-
tiva plena, ressalvadas as limitações contidas na 
Constituição Federal, nas Constituições dos Esta-
dos 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 jurí-
dicas de direito público pertencerá à competência 
legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, 
salvo atribuição das funções de arrecadar ou fis-
calizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos 
ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito pú-
blico a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os pri-
vilégios processuais que competem à pessoa jurí-
dica de direito público que a conferir.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer 
tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de di-
reito público que a tenha conferido.
§ 3º Não constitui delegação de competência o 
cometimento, a pessoas de direito privado, do en-
cargo ou da função de arrecadar tributos.

Art. 8º O não-exercício da competência tributária 
não a defere a pessoa jurídica de direito públi-
co diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído.

CAPÍTULO II - LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:

I. instituir ou majorar tributos sem que a lei o es-
tabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o dis-
posto nos artigos 21, 26 e 65;
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II. cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda 
com base em lei posterior à data inicial do exercí-
cio financeiro a que corresponda;
III. estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV. cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos 
outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrati-
vos, observados os requisitos fixados na Seção II 
deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão 
de jornais, periódicos e livros.

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, 
por lei, às entidades nele referidas, da condição de 
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na 
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previs-
tos em lei, assecuratórios do cumprimento de obri-
gações tributárias por terceiros.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, 
exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas 
jurídicas de direito público a que se refere este ar-
tigo, 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 de-
terminado 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 arti-
go 9º, observado o disposto nos seus §§ 1º e 2º, é 
extensivo às autarquias criadas pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 
tão-somente no que se refere ao patrimônio, à 
renda ou aos serviços vinculados às suas finalida-
des essenciais, ou delas decorrentes.

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do arti-
go 9º não se aplica aos serviços públicos concedi-
dos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo 
poder concedente, no que se refere aos tributos de 
sua competência, ressalvado o que dispõe o pará-
grafo único.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em 
vista o interesse comum, a União pode instituir 
isenção de tributos federais, estaduais e munici-
pais para os serviços públicos que conceder, ob-
servado o disposto no § 1º do artigo 9º.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do ar-
tigo 9º é subordinado à observância dos seguintes 
requisitos pelas entidades nele referidas:

I. não distribuírem qualquer parcela de seu patri-
mônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Re-
dação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
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.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste 
artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade com-
petente pode suspender a aplicação do benefício.

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

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

I. guerra externa, ou sua iminência;
II. calamidade pública que exija auxílio federal 
impossível de atender com os recursos orçamen-
tários disponíveis;
III. conjuntura que exija a absorção temporária 
de poder aquisitivo.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o 
prazo do empréstimo e as condições de seu res-
gate, observando, no que for aplicável, o disposto 
nesta Lei.
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TÍTULO III - IMPOSTOS
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem 
por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte.

Art. 17. Os impostos componentes do sistema 
tributário nacional são exclusivamente os que 
constam deste Título, com as competências e limi-
tações nele previstas.

Art. 18. Compete:
I. à União, instituir, nos Territórios Federais, os 
impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles 
não forem divididos em Municípios, cumulativa-
mente, os atribuídos a estes;
II. ao Distrito Federal e aos Estados não divididos 
em Municípios, instituir, cumulativamente, os im-
postos atribuídos aos Estados e aos Municípios.

CAPÍTULO II - IMPOSTOS SOBRE O COMÉRCIO 
EXTERIOR

SEÇÃO I - IMPOSTOS SOBRE A IMPORTAÇÃO

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre 
a importação de produtos estrangeiros tem como 
fato gerador a entrada destes no território nacional.

Art. 20. A base de cálculo do imposto é:
I. quando a alíquota seja específica, a unidade de 
medida adotada pela lei tributária;
II. quando a alíquota seja ad valorem, o preço 
normal que o produto, ou seu similar, alcança-
ria, ao tempo da importação, em uma venda em 
condições de livre concorrência, para entrega no 
porto ou lugar de entrada do produto no País;
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 alí-
quotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim 
de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do 
comércio exterior.

Art. 22. Contribuinte do imposto é:
I. o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II. o arrematante de produtos apreendidos ou 
abandonados.

SEÇÃO II - IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO

Art. 23. O imposto, de competência da União, so-
bre a exportação, para o estrangeiro, de produtos 
nacionais ou nacionalizados tem como fato gera-
dor a saída destes do território nacional.

Art. 24. A base de cálculo do imposto é:
I. quando a alíquota seja específica, a unidade de 
medida adotada pela lei tributária;
II. quando a alíquota seja ad valorem, o preço 
normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, 
ao tempo da exportação, em uma venda em con-
dições de livre concorrência.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, con-
sidera-se a entrega como efetuada no porto ou 
lugar da saída do produto, deduzidos os tributos 
diretamente incidentes sobre a operação de ex-
portação 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 parcela do valor ou do preço, referidos no arti-
go anterior, excedente de valor básico, fixado de 
acordo com os critérios e dentro dos limites por ela 
estabelecidos.

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições 
e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alí-
quotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de 
ajustá-los aos objetivos da política cambial e do 
comércio exterior.

Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador 
ou quem a lei a ele equiparar.

Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à 
formação de reservas monetárias, na forma da lei.

CAPÍTULO III - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E 
A RENDA

SEÇÃO I - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

Art. 29. O imposto, de competência da União, so-
bre a propriedade territorial rural tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse 
de imóvel por natureza, como definido na lei civil, 
localização fora da zona urbana do Município.

Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor 
fundiário.
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Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário 
do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título.

SEÇÃO II - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA

Art. 32. O imposto, de competência dos Muni-
cípios, sobre a propriedade predial e territorial 
urbana tem como fato gerador a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bem imóvel por nature-
za ou por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se 
como zona urbana a definida em lei municipal; 
observado o requisito mínimo da existência de 
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pe-
lo Poder Público:

I. meio-fio ou calçamento, com canalização de 
águas pluviais;
II. abastecimento de água;
III. sistema de esgotos sanitários;
IV. rede de iluminação pública, com ou sem pos-
teamento para distribuição domiciliar;
V. escola primária ou posto de saúde a uma dis-
tância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 
considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as 
áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, cons-
tantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 
competentes, destinados à habitação, à indústria 
ou ao comércio, mesmo que localizados fora das 
zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor ve-
nal do imóvel.

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

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

SEÇÃO III - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS 
IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, 
sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a 
eles relativos tem como fato gerador:

I. a transmissão, a qualquer título, da propriedade 
ou do domínio útil de bens imóveis por natureza 
ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II. a transmissão, a qualquer título, de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de 
garantia;
III. a cessão de direitos relativos às transmissões 
referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, 
ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos 
sejam os herdeiros ou legatários.

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

I. quando efetuada para sua incorporação ao 
patrimônio 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 imposto não incide sobre a 
transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e di-
reitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, 
em decorrência da sua desincorporação do patri-
mônio 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 imobiliária ou a cessão de direitos re-
lativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade prepon-
derante referida neste artigo quando mais de 50% 
(cinqüenta por cento) da receita operacional da 
pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos ante-
riores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, 
decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§ 2º 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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AÇÃO (ÕES)
 – anulatória; curso; interrupção e reinício: art. 169, parágrafo único
 – anulatória; prescrição: art. 169
 – de cobrança de crédito tributário; curso; interrupção e reinício: art. 174, parágrafo único
 – de cobrança de crédito tributário; prescrição: art. 174

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 – arts. 194 a 218
 – certidão negativa expedida com dolo ou fraude: art. 208 e parágrafo único
 – certidão negativa; prazo para fornecimento: art. 205, parágrafo único
 – certidões negativas: arts. 205 a 208
 – dispensa de prova de quitação de tributos ou seu suprimento: art. 207
 – dívida ativa: arts. 201 a 204
 – dívida ativa tributária; conceituação: art. 201 e parágrafo único
 – fiscalização: arts. 194 a 200
 – intimação escrita, para prestação de informações: art. 197 e parágrafo único
 – juros de mora; liquidez do crédito: art. 201, parágrafo único
 – livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e comprovantes de lançamentos; até quando 

serão conservados: art. 195, parágrafo único
 – presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita; efeito de prova: art. 204 e 

parágrafo único
 – prova de quitação mediante certidão negativa: arts. 205 e 206
 – requisição do auxílio da força pública federal, estadual ou municipal por autoridades administra-

tivas: art. 200
 – termo de inscrição da dívida ativa; indicações obrigatórias: arts. 202 e 203

ADMINISTRADORES DE BENS
 – de terceiros; responsabilidade quanto aos tributos devidos por estes: art. 134, III

ALIENAÇÃO FRAUDULENTA
 – ou oneração de bens ou rendas, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública: art. 

185 e parágrafo único

ALÍQUOTA (S)
 – ad valorem; base de cálculo do Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros: art. 20, II
 – do Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros; alteração pelo Poder Executivo; finali-

dade: art. 21
 – do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos; limites: art. 39
 – do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários; alteração pelo Poder Executivo; finalidade: art. 65
 – específica; base de cálculo do Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros: art. 19
 – fixação apenas pela lei; ressalva: art. 97, IV

ANALOGIA
 – aplicação da legislação tributária: art. 108, I e § 1º


