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3.2.3. Contribuição de melhoria

• CF – Art. 145 (...)

(...)

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

(...)

• CTN – Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, é instituída para fazer ao custo das 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.
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• A contribuição de melhoria serve para se cobrar de cada
proprietário de imóvel pela valorização advinda de uma obra
pública.

• Assim, se o Estado constrói um belo parque público onde antes
havia um terreno baldio, este investimento certamente valorizará
os imóveis da região. Em tal hipótese, desde que seja aprovada por
lei no ano anterior ao do fato gerador (= valorização decorrente da
obra pública), será possível cobrar a contribuição de melhoria, a
ser paga pelos proprietários dos imóveis.
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• Note-se, portanto, que o fato gerador da contribuição de melhoria
não é, simplesmente, a realização de uma obra pública, mas sim a
valorização imobiliária decorrente dessa atividade estatal. Se
houver a obra, mas dela não resultar valorização dos imóveis
circundantes, não há fato gerador e, portanto, não é possível a
cobrança de contribuição de melhoria.

• Tampouco será possível a cobrança se ocorrer a desvalorização dos
imóveis por conta de uma obra (como no caso da construção de
um depósito de lixo público em frente às casas)
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• O valor cobrado pela Administração deve guardar estrita
correspondência com a valorização dos imóveis considerados, na
forma da projeção previamente feita, constante do próprio texto
legal que instituiu o tributo, podendo ser impugnada pelos
interessados (art. 82 do CTN). Esse valor cobrado tem dois limites:
um individual, correspondente à valorização do imóvel do
contribuinte, e outro total, não podendo ser arrecadado um valor
global superior ao custo da obra.
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• Como exemplo, se a obra pública custou R$ 1 milhão, o valor total
arrecadado pelo Estado não poderá ultrapassar esse montante
(limite global). Por outro lado, um morador que teve uma
valorização de R$ 1.000,00 em seu imóvel, por conta da construção
de um parque público, não poderá ser compelido a recolher mais
que isso a título de contribuição de melhoria (limite individual).
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3.2.4. Empréstimo compulsório  

• CF – Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,
de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse
nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
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• CTN - Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais,
pode instituir empréstimos compulsórios:

I - guerra externa, ou sua iminência;

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender 
com os recursos orçamentários disponíveis;

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo 
(obs.: esse inciso não foi recepcionado pela CF).
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• O empréstimo compulsório é tributo cobrado exclusivamente pela
União, mediante lei complementar (em regra os tributos são
instituídos por lei ordinária), em dois possíveis casos: (i) despesa
extraordinária decorrente de calamidade pública ou guerra
externa e (ii) investimento público de carácter urgente e relevante
interesse nacional.
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• OBS: Não foi recepcionada pela atual Constituição a terceira
hipótese de instituição de empréstimo compulsório, prevista pelo
art. 15, inciso III, do CTN.

• Para que fique claro: somente a União pode criar (por lei
complementar) e cobrar o empréstimo compulsório, nunca os
Estados, o DF ou os Municípios.
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• Veja-se que a Constituição Federal não determina o fato gerador
do empréstimo compulsório. Apenas fixa taxativamente as duas
situações que permitem sua instituição: despesas extraordinárias
(calamidade pública ou guerra) e investimentos públicos de
carácter urgente e relevante interesse nacional.
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• Os casos de calamidade pública são aqueles imprevistos, de impacto
relevante, decorrentes de fatos da natureza (enchentes,
desabamento, incêndios) ou sociais (turbações, comoção interna)
que exigem a imediata atuação do Estado. Guerra externa (ou sua
iminência) que autoriza a criação do empréstimo compulsório é o
conflito bélico que envolva efetivamente o Brasil, exigindo
dispêndios financeiras inadiáveis (uma guerra no Oriente Médio,
sem a participação do nosso país, não permite a criação do tributo.
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ATIVIDADE

1) QUAL O CONCEITO DE TRIBUTO CONFORME O CTN (CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL)?

2) EXPLIQUE CADA ITEM DO CONCEITO DE TRIBUTOS. EX: 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OBRIGATÓRIA, NÃO É SANÇÃO DE 
ATO ILÍCITO.

3) QUAIS AS ESPÉCIEIS DE TRIBUTO?

4) O QUE É UM IMPOSTO?

5) O QUE É UMA TAXA?
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6) O QUE É CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA?

7) O QUE É EMPRESTIMO COMPULSÓRIO ?

8) O QUE É PODER DE POLÍCIA?

9) QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UM SERVIÇO PÚBLICO PARA 
SE COBRAR A TAXA?
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