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RESUMO  

Este trabalho analisa uma nova visão do fato gerador da Contribuição de Melhoria 
dentro do ideal de justiça tributária. Ele parte da evolução histórica do instituto, 
passando pela Europa, América do Sul até a sua criação e inserção no Sistema 
Tributário Nacional, partindo dos equívocos históricos dos tributos em nosso país 
desde a evolução do instituto da Contribuição de Melhoria e a sua (in) efetiva cobrança 
dentro do Sistema Tributário Nacional a partir de uma pesquisa teórica apoiada na 
revisão bibliográfica. Busca, também, em seguida, através dos dados coletados nas 
pesquisas bibliográfica e jurisprudencial realizadas, satisfazer a inquietação jurídica 
provocada pela não utilização desse instrumento de recuperação de gastos públicos, 
pelo Poder Executivo. Ao final pretende demonstrar, apoiado na existência de uma 
nova realidade social na ordem pública brasileira, a possibilidade da utilização da 
Contribuição de Melhoria como instrumento de controle dos gastos públicos por 
ocasião da realização de obras públicas e no surgimento de uma nova postura social 
do cidadão brasileiro, através da busca do ideal de justiça tributária pela instituição e 
cobrança da Contribuição de Melhoria. 
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ABSTRACT 

This work analyzes a new view of the generating event of the Improvements 
Contribuition within the ideal of tax justice. It starts from the historical evolution of the 
institute, passing through Europe, South America until its creation and insertion in the 
National Tax System, starting from the historical mistakes of taxes in our country since 
the evolution of the Institute of the Improvements Contribuition and its (in) effective 
collection within the National Tax System based on theoretical research supported by 
bibliographic review. Then, it also seeks, through the data collected in the bibliographic 
and jurisprudential researches carried out, to satisfy the legal unrest caused by the 
non-use of this public expenditure recovery instrument, by the Executive Power. At the 
end, it intends to demonstrate, supported by the existence of a new social reality in the 
Brazilian public order, the possibility of using the Improvements Contribution as an 
instrument to control public expenditure in occasion of public works realization and in 
the emergence of a brazilian citizen new social posture, by the tax justice ideal search 
for the Improvements Contribuition establishment and colllection.  

 

Keywords: Improvements Contribution. Expenditure control in public works. Cost 

recovery. New social order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Graduated in Marine Sciences from the Ministry of the Navy (1976); degree in Mechanical Operational 

Engineering from the Ministry of the Navy (1976); in Economic Sciences from the Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (1990); and in Legal Sciences from Universidade Estácio de Sá (1996). 

Postgraduate/specialization in Tax Lawfrom Universidade Estácio de Sá (1998). Master's Degree in 

Naval Sciences - Command and General Staff Course, Escola de Guerra Naval (1992). Doctorate 

Degree in Law, in the area of public law concentration and social Evolution, inthe line of researchin 

undamental Rights and New Rights, by the Universidade Estácio de Sá (2020). 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS   

AFRMM Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 

BC  Base de cálculo 

CDA   Certidão de dívida ativa 

CF/67  Constituição da República Federativa do Brasil 

CIAT   Centro Interamericano de Administração Tributária 

CRFB/88 Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

1988 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  

CPC  Código de Processo Civil 

CPMF  Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

CM  Contribuição de Melhoria 

CNJ  Conselho Nacional de Justiça 

CTN  Código Tributário Nacional 

CSLL  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

EC  Emenda Constitucional 

IBS  Imposto sobre Bens e Serviços. 

IE  Imposto sobre a Exportação  

ICMS   Imposto sobre as Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre a prestação de Serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no 

exterior  

IOF   Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos e valores mobiliários 

IPI  Imposto sobre Produtos Industrializados 

IPTU  Imposto Predial e Territorial Urbano 



IPVA  Imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

IR  Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza 

ISS  Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

IVA   Imposto sobre Valor Agregado 

IVV  Imposto sobre Vendas a Varejo 

MP  Medida provisória 

MERCOSUL Mercado Comum do Sul 

OAB  Ordem dos Advogados do Brasil 

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PEC  Proposta de Emenda Constitucional 

PIS  Programa de Integração Social 

TJPR  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

TJRJ  Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

TJSP  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

SRFB  Secretaria da Receita Federal do Brasil 

STF  Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 



SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO...................................................................................................11 

1 O ESTADO BRASILEIRO E O PAPEL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

NACIONAL........................................................................................................13 

1.1 AS NECESSIDADES COLETIVAS E PÚBLICAS. O SURGIMENTO DO 

ESTADO E PODER DE TRIBUTAR...................................................................13 

1.2 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, CONCEITO E EVOLUÇÃO............25 

1.3 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS E AS LIMITAÇÕES 

AO PODER DE TRIBUTAR................................................................................28 

1.4 AS FONTES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E AS ESPÉCIES DO SISTEMA 

ATUAL ...............................................................................................................41 

2 SURGIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NO BRASIL E NO 

DIREITO COMPARADO....................................................................................53 

2.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRIBUTO. A EXPERIÊNCIA MODERNA, EM 

PORTUGAL E AMÉRICA DO SUL.....................................................................58 

2.2 ENTRADA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL...................................67 

2.3 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ALEMÃ...............................................76 

2.3.1 Competência para execução de melhoria............................................79 

2.3.2 Cobrança, apuração e critérios para a repartição dos custos de 

melhoria............................................................................................................79 

2.4 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA BRASILEIRA E SEUS ASPECTOS 

RELEVANTES...................................................................................................80 

2.4.1 Aspecto técnico......................................................................................81 

2.4.2 Aspecto político. Tributo direto. Preço político..................................85 

3 A POSIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E OS RESULTADOS OBSERVADOS......89 

3.1 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DOS TRIBUNAIS DE 

ALÇADA DE SÃO PAULO PARANÁ, RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO 

SUL...................................................................................................................90 

3.2 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO..............................................................................................................92 



3.3 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO...........................................................................................................93 

3.4 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ............................................................................................................95 

3.5 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA....................................................................................97 

3.6 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL........................................................................................99 

4 O ATUAL ESTADO DA ARTE. AS OPORTUNIDADES POLÍTICAS E 

ECONÔMICAS DO PRESENTE QUADRO SOCIAL......................................101 

4.1 UM RECORTE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS 

PÚBLICAS.......................................................................................................103 

4.2 ASPECTO COMPORTAMENTAL DO CONTRIBINTE..............................104 

4.3 A REFORMA TRIBUTÁRIA........................................................................107 

4.3.1 A penúltima tentativa............................................................................107 

4.3.2 As propostas atualmente existentes no Congresso 

Nacional..........................................................................................................109 

4.4 NOVA SISTEMATIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 

MELHORIA......................................................................................................113 

5 CONCLUSÃO...............................................................................................122 

REFERÊNCIAS ..............................................................................................124 

REVISTAS E ENCICLOPÉDIAS.....................................................................129 

ANEXOS..........................................................................................................129

ANEXO A - Julgados dos Tribunais de Alçada de São Paulo, Paraná, Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul..................................................................129 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO  

 Existe uma nova realidade social na ordem pública brasileira em razão das 

dificuldades financeiras a que estão submetidos todos os entes federativos. O 

aumento da receita tributária via impostos indiretos e contribuições especiais tem sido 

largamente utilizado em nosso país para equilibrar as contas públicas. Diante deste 

contexto surgem algumas questões que precisam ser estudadas para melhor serem 

compreendidos os impactos desta nova realidade que nos é apresentada. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, 

(CRFB/88), através do seu art. 145 possibilita o exercício da competência tributária 

atribuída à União, Estados membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. Neste 

contexto autoriza no Inciso III a instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria 

decorrente de obras públicas, tornando-a assim uma espécie de tributo vinculado e 

um dos mais justos, porém pouco utilizado pelos nossos governantes. A sua 

normatização legislativa está disciplinada nos artigos 81 e 82 do Código Tributário 

Nacional de 1966 e seu regulamento segue o que preconiza o Decreto-lei nº 195 de 

1967. A doutrina enxerga o tributo sendo de contraprestação uma vez que sua 

instituição e cobrança irá proporcionar o ressarcimento ao Estado dos valores gastos 

com a concreta realização das obras públicas, porquanto é normal que os imóveis na 

circunvizinhança da área construída sejam beneficiados com variações significativas 

em seu valor de mercado. Dessa forma torna a supracitada exação fiscal estritamente 

ligada à ideia de justiça tributária pois tem como finalidade principal a recuperação 

dos recursos do erário público que alcança, somente, certos contribuintes e com efeito 

a utilização, instituição e cobrança da contribuição de melhoria permitiria o nascimento 

de uma nova cultura popular no que pertine a conservação e a utilização dos 

equipamentos disponibilizados pelo Estado fazendo que o contribuinte passe a ser, 

também, gestor dos recursos utilizados nas obras públicas trazendo mútuo benefício 

– Estado e sociedade.  

 Dentro do trabalho de pesquisa desenvolvido com o intuito de responder as 

questões acima apresentadas foram formuladas as seguintes hipóteses - A 

Contribuição de Melhoria poderá colaborar para impedir que o seu mal uso, ou seja, 

sua frequente falta de instituição e cobrança possa se transformar num 

instrumento potencial de contaminação da gestão pública; - A contribuição de 

Melhoria não é utilizada pelo poder público em virtude do desgaste político provocado 

pela instituição de um tributo que atinge diretamente a renda de determinados 
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contribuintes que, antagonicamente, foram beneficiados com a realização de obras 

pactuadas após promessas em campanhas políticas; e - A instituição e a cobrança de 

Contribuição de Melhoria correspondem ao conceito de ideal de justiça tributária. 

 O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma nova visão da dinâmica do fato 

gerador da Contribuição de Melhoria no ideal de justiça tributária. Os objetivos 

específicos da pesquisa são dar claridade à interpretação dos elementos objetivos e 

subjetivos deste tributo pouco utilizado pela União, Distrito Federal, pelos Estados e 

Municípios. 

O marco teórico deste trabalho é a obra de João Baptista Moreira com o título 

Tratado de Direito Tributário, vol. 8, Contribuição de Melhoria. A metodologia 

inicialmente adotada foi a bibliográfica e jurisprudencial além da crítica dialética 

buscando entender a realidade social, por quanto o estudo não se limita a uma 

análise puramente descritiva, mas apresenta, ao final, um reparo à legislação com o 

objetivo de formatar uma nova visão da efetiva aplicação da Contribuição de 

Melhoria. 

A estrutura do trabalho tem a preocupação inicial de apresentar no capitulo 1 o 

Estado Brasileiro e o papel do Sistema Tributário Nacional, começando com 

considerações sobre o surgimento do Estado e o poder de tributar para em seguida 

fazer ponderações sobre o conceito e a evolução do Sistema Tributário Nacional. 

Finalizando o primeiro capítulo apresenta as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, através dos princípios constitucionais e das imunidades constitucionais 

tributárias. Para basilar a nossa posição dentro do ideal de justiça tributária assinala 

algumas ponderações sobre a ideia de justiça dentro do tema Teoria do Estado 

desenvolvidas neste capítulo, contextualizando a questão dentro do 

neoconstitucionalismo proposto por John Rawls na obra - Uma Teoria da Justiça, de 

1971, ao apresentar um novo modelo de contrato social a partir do conceito de justiça 

equitativa.  

O capítulo 2 faz uma imersão no surgimento da Contribuição de Melhoria 

através da evolução histórica do tributo, apontando ,dentro de um recorte de direito 

comparado, a experiência moderna em Portugal e países da América do Sul de 

forma a se verificar o atual manejo do tributo. Em seguida são apresentadas 

considerações que investigam a entrada do tributo no Sistema Tributário Nacional, 
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seus aspectos relevantes, não deixando de apresentar, em particular, as qualidades 

específicas existentes na Contribuição de Melhoria no modelo alemão.  

 Dentro do capítulo 3 apresenta a posição da nossa jurisprudência em relação à 

instituição e cobrança da contribuição de melhoria, consequência de um trabalho de 

pesquisa que envolveu mais de 7000 julgados dos extintos Tribunais de Alçada, além 

dos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP), Rio de Janeiro (TJRJ), Paraná, (TJPR) 

chegando ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

nos últimos 14 (quatorze) anos, sendo que a averiguação relativa a maior corte do 

judiciário, se estendeu até o ano de 1955. Os resultados observados são 

apresentados em forma de tabelas e criticados dentro duma reflexão valorativa ao 

final de cada uma delas. 

 No capítulo 4, em face das questões doutrinárias e jurisprudenciais trazidas à 

discussão no trabalho, trata do atual estado da arte, das oportunidades políticas, 

econômicas, do recente quadro social e um contorno da arrecadação das receitas 

públicas no Estado do Rio de Janeiro e na sua capital, nos últimos 10 (dez) anos, 

juntamente com uma síntese das últimas tentativas de reforma tributária desde 1998. 

 Antes de apresentar a conclusão, de forma a gerar um subsídio de relevância 

social, dentro da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional, é proposta 

uma nova sistematização da Contribuição de Melhoria, através de dois possíveis 

caminhos a serem adotados. 

 

1 O ESTADO BRASILEIRO E O PAPEL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  

 Antes de adentramos na questão tributária, na origem dos tributos e num 

sistema tributário propriamente dito, mister se faz tecer alguns comentários que 

venham, ainda que de maneira breve, elucidar a formação do Estado, 

consequentemente o exercício do seu Poder de Tributar e a questão jurídica 

envolvida. 

 

1.1 AS NECESSIDADES COLETIVAS E PÚBLICAS. O SURGIMENTO DO ESTADO 

EO PODER DEM TRIBUTAR 

 Inicialmente, dentro de uma perspectiva histórica pode-se observar que o 

Estado teve sua origem em face da criatividade do homem atrelada à satisfação de 

suas necessidades, ou seja, a satisfação de tudo quanto podemos chamar de 
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indispensável, imprescindível, enfim, aquilo que revela um estado de carência, falta 

ou privação tanto do homem isoladamente, quanto da família e consequentemente da 

sociedade.  

 Nesse sentido, citado por Carlos Valder do Nascimento, Platão em sua clássica 

obra A República, já nos ensinava que o Estado nasce das necessidades humanas e 

José Afonso da Silva se perfilando ao mestre, acrescenta: “O Estado surgiu e se 

firmou historicamente para executar atividades destinadas a satisfazer necessidades 

públicas”1. 

Nos primórdios, o homem pouca necessidade sentia na medida em que estas 

se resumiam às necessidades básicas, as quais podemos defini-las como 

necessidades individuais e se constituíam na moradia, que era sua própria caverna e 

na alimentação proveniente da caça existente no entorno daquela. O homem seria 

semelhante aos outros animais, vivendo exclusivamente em busca da alimentação e 

do repouso e agindo de forma puramente instintiva. Vivendo realmente isolado, e em 

número reduzido no planeta, sua multiplicação era pequena. A natureza se 

encarregava de lhe dar os frutos necessários à sobrevivência. 

Ocorre que esse contexto foi sendo alterado no decorrer do tempo com a 

exponencial multiplicação de pessoas, e assim as demandas passaram a ser 

diferentes e o convívio social ficou cada vez mais difícil. 

Surgiram as cidades estados da Grécia Antiga, compostas por praças Públicas 

(Ágora) e no lugar mais alto da região erguia-se uma fortificação militar, usada, 

também, como centro político e santuário religioso, chamada Acrópole, além das 

áreas urbanas e rurais. A pólis grega, incluía o campo e a cidade, eram cidades estado 

criadas em face da expansão demográfica e do comércio. A sua organização social 

era constituída, basicamente, por homens livres, os cidadãos gregos, mulheres, 

estrangeiros e escravos. A pólis era formada por cidadãos livres que debatiam e 

formulavam as leis relativas à cidade. 

Nesse sentido o pensamento de Aristóteles, através de sua obra Ética a 

Nicômaco traz uma preciosa contribuição à filosofia política na medida em que 

qualifica o homem como um ser que busca seus maiores fins na relação indissociável 

com a pólis na efetivação de um bem comum. Dessa forma se cria o comunitarismo 

contemporâneo, no pertencimento social, contrastando com o individualismo liberal, 

 
1 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Curso de direito financeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 1. 
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na medida em que o homem é um animal político por natureza tendo primeiro na 

família sua socialização e a garantia da manutenção da vida em seus aspectos 

financeiros e educativos mas é na pólis que se realiza plenamente encontrando no fiel 

cumprimento das leis e da justiça, dado que só podemos ser felizes no exercício da 

justa medida, ou seja, sendo prudentes e encontrando o meio termo em nossas ações. 

Assim, deve o agir humano ser fundamentado na ética e nas virtudes, no ato moral, 

na busca do sumo bem. A prática das virtudes ao longo da vida faz com que se alcance 

a felicidade. Com essas ações virtuosas, passando pelo justo natural e o justo legal 

através do caráter político e da equidade moral se realiza a justiça fazendo com que 

o homem enxergue os outros membros da sociedade como cidadãos virtuosos 

conforme uma constituição justa2. 

Com o passar dos tempos, para a satisfação das novas demandas, houve a 

necessidade da criação de uma nova estrutura, uma nova forma de coexistência, uma 

nova ordem jurídica, possível de transformar os problemas que surgem dentro de uma 

teoria geral do Estado, que façam sentido dentro da teoria geral do Direito de forma a 

apresentar todas as propriedades do Estado como propriedades de uma ordem 

jurídica3.  

Assim, a nova estrutura se sustenta, inicialmente, na forma de um estado de 

direito, ou seja, um estado de polícia isento e asséptico, mero garantidor da liberdade 

de iniciativa. 

Nesse sentido, Kant na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

nos esclarece que o punir do Estado não é vingança, a igualdade na retaliação da 

punição é um imperativo categórico e a cada um deve ser dado aquilo que se merece. 

Para tal, o autor se posiciona no sentido de que para se conceituar o direito se faz 

necessário verificar as fontes racionais dos juízos que levaram a criação das leis.4 

 O estado de direito é um conceito tipicamente liberal, ou seja, os súditos seriam 

cidadãos livres, submetidos à lei emanada, formalmente, dos representantes do 

povo, com a separação harmônica dos três poderes, deixando de estar enfeixado na 

mão de um único soberano, enunciando as garantais dos direitos individuais.  

 
2 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de 
W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Livro II, item 1. 
3 KELSEN, HANS. Teoria Geral do Estado e do Direito. Tradução Luís Carlos Borges, São Paulo: 
Martins fontes, 1990, p. 207.  
4 KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: 
Barcarolla. Parte II - Seção Direito e Estado. 2009, p. 185 e 189. 



16 

 

 Dentro de sua característica inicial liberal, conforme Locke no seu Segundo 

Ensaio sobre o Governo Civil, o estado de direito, individualista, abstencionista e 

neutralista, estabeleceu a questão dos direitos humanos em função, exclusivamente 

da propriedade e cometeu várias injustiças. As injustiças sociais eram grandes e então 

aquele estado formal, sai da sua neutralidade para integrar a sociedade no seu seio, 

sem abandonar as suas características liberais iniciais.5 

Transforma-se, assim, o estado de direito em estado social de direito, corrigindo 

o individualismo clássico liberal, adotando os direitos sociais e a realização dos 

objetivos de justiça social. Nada mais era que compatibilizar o capitalismo (forma de 

produção) e o bem-estar social geral. Seria o neocapitalismo, estado em que o bem-

estar dos cidadãos é responsabilidade do governo. O neocapitalismo, para alguns, 

esconde uma forma sutil de ditadura do grande capital. 

 Com a evolução, num segundo momento, para o estado social houve a 

democratização do sistema econômico e a primeira etapa de comprovação da 

natureza ética e universal dos Direitos Sociais com o surgimento do direito à igualdade 

(direitos de 2ª dimensão).  

O Estado mais uma vez evolui fazendo surgir o Estado Democrático de Direito, 

estrutura em que atualmente vivemos, conforme a Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 1988 e que se funda no princípio da soberania 

popular, ou seja, na participação efetiva e atuante do povo na coisa pública e na 

garantia geral dos princípios fundamentais da pessoa humana. 

Então, o modelo atual, implantado na nossa sociedade é um novo conceito 

cujas características vão além. É um processo de convivência social numa sociedade 

livre, justa e solidária, conforme a carta maior aponta nos artigos subsequentes: art. 

3º, da I), onde o poder emana do povo, diretamente ou por representantes eleitos de 

acordo com o art. 1º, parágrafo único. É uma sociedade participativa, porque envolve 

o engajamento crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos do 

governo à luz dos arts. 10; 14 I a III; 29 XII XIII; 31 §3º; 49, XV; 61 §2º; 198 III; 204 II. 

Sociedade pluralista, vez que é atenta a pluralidade de ideias culturais e etnias, 

escritas nos arts. 1º V; 17; e 206 III e, assim, fomenta o diálogo entre opiniões e 

pensamentos divergentes de forma a possibilitar a convivência de organização e 

 
5 BARRETTO, VICENTE DE PAULO. O Fetiche dos Direitos Humanos e outros Temas. 2 ed. rev. e 
ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 206. 



17 

 

interesses diferentes da sociedade. A lei também é um princípio basilar e subordina-

se à Constituição.6 

Dentro de suas características o estado democrático de direito, perante suas 

regras normativas não se subordina aquele conceito de lei como ficava no estado de 

direito clássico. Neste modelo a lei não fica só na esfera normativa, ela precisa 

influenciar a realidade social de forma que realize o princípio da igualdade e da justiça 

com vistas à busca da igualização das desigualdades sociais. 

Assim, de forma resumida, vimos com o passar do tempo, fruto dos primeiros 

núcleos oriundos dos grupamentos humanos, que essas necessidades individuais 

evoluíram e deram surgimento a novas necessidades que podemos chamar de 

necessidades coletivas cuja satisfação os indivíduos sozinhos não conseguiam 

alcançar vez que esse ônus só poderia ser suportado por toda a coletividade que a 

reclamava, ou seja, os serviços particulares que desfrutamos dentro de uma 

sociedade civil organizada. Existem, entretanto, outras necessidades que não são, 

apenas, de um indivíduo ou de um grupamento humano e sim de um grupo maior que 

não podem ser satisfeitas por um indivíduo ou por uma coletividade, em função dos 

elevados interesses que as envolvem, estas são as chamadas necessidades públicas, 

onde podemos citar, consoante a doutrina mais expressiva e sem nos alongarmos 

muito: a segurança interna e externa, saúde, o transporte, a educação e a justiça.  

Para satisfazer as necessidades ditas públicas, surgiu, então, o ente Estado, 

inicialmente, conforme já vimos, arbitrário cuja transição história permitiu sua evolução 

política fazendo com que o poder outrora concentrado nas mãos dos soberanos fosse 

deferido aos representantes legais daquela sociedade. 

Sendo meta principal do Estado a satisfação das necessidades humanas acima 

apontadas, convém lembrar o que nos ensina Hector Villegas em relação às 

necessidades públicas: “son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen 

mediante la actuación del Estado”7.  

Assim, é legítimo supor ser imprescindível ao Estado contar com recursos 

financeiros que permitam alcançar os objetivos dessa atuação. 

 
6 Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 4 mai.2018. 
7 HÉCTOR VILLEGAS. Curso de Finanzas, Derecho Finaceiro y Tributario, 7ª ed., ampl e act., 
Ediciones Depalma, Buenos Aires. 2001. Disponível em 
<http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf>. Acesso em: 4 mai. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf
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Será, então, da competência do Estado, por delegação dos indivíduos que o 

compõe através do exercício do voto, próprio de um Estado Democrático de Direito, a 

busca dos recursos financeiros necessários à consecução dessa aspiração.  

A essa busca chamamos de atividade financeira do Estado cujo 

desenvolvimento, dentro da ótica da doutrina alemã, se resume na captação das 

receitas originárias, aquelas provenientes do próprio patrimônio do Estado e na 

captação das receitas chamadas derivadas em face da sua origem ser do patrimônio 

dos membros dessa sociedade8.  

De posse desses dois mecanismos, irá o Estado buscar, de uma forma, as 

receitas originárias com o emprego do Direito Financeiro, Direito Administrativo, ramos 

do Direito Público e arrecadadas voluntariamente através da prática de preços 

públicos ou tarifas quando da prestação de um serviço público, vale dizer, valores 

estes onde haverá equilíbrio entre a receita e a despesa na manutenção da atividade 

desenvolvida pelo Estado para satisfação daquela necessidade pública. 

O outro mecanismo será o exercício do seu Poder de Império, Poder Fiscal, via 

instituição e cobrança de tributos, multas, penalidades e reparações de guerra, forma 

em que irá arrecadar as receitas derivadas tendo em vista a exploração do patrimônio 

do particular. Neste mecanismo será empregado o Direito Público, mais 

especificamente, no escopo desse trabalho, o Direito Tributário onde a arrecadação 

se desenvolverá de forma coercitiva. 

Assim nos nossos dias temos a figura do Estado exercendo dois papéis na 

busca da satisfação dessas necessidades. De um lado irá buscar os recursos 

financeiros necessários, através do desempenho de sua atividade financeira. Do outro 

encontraremos o Estado prestando os serviços denominados públicos, que em 

sentido amplo significa toda a atuação ou manifestação do Poder Público voltada para 

o interesse da coletividade. Quando atuante o Estado estará prestando os serviços 

públicos denominados próprios e diretos, visto que certas atividades são indelegáveis, 

cabendo ao próprio Estado a sua exploração. São aquelas prestadas pela 

Administração Pública Direta, ou seja, pela presidência, ministérios, secretarias e 

cargos e que compreendem às consecuções finais do Estado. É a própria essência 

do Estado ou os seus fins, através do poder de império. 

 
8 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp. 
106 e 109. 
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De outra forma, em certas atividades, entretanto, o Poder Público deixará de 

atuar diretamente, deixando que o serviço ou a assistência permanente seja explorada 

por organismos outros filiados ao Estado, através da descentralização dos serviços 

executados pelas entidades que constituem a chamada administração indireta, que 

compreendem as Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista e as 

Empresas Públicas. Essas entidades surgem no Estado moderno visando permitir a 

prestação de serviços públicos de forma mais eficaz. 

Dispõe, ainda, o Estado moderno de outros meios que possibilitam que se 

coloquem à disposição do indivíduo utilidades que lhes proporcionarão mais 

comodidade, conforto e bem-estar. Para satisfação desses serviços que podemos 

chamar de impróprios porque não atendem as necessidades gerais da coletividade, o 

Estado se vale de atos administrativos unilaterais, precários, discricionários 

conhecidos como: autorização e permissão. Através desses atos serão facultados ao 

particular, a título gratuito ou oneroso, explorar determinados serviços ou usar bens 

públicos em condições por ele, Estado, impostas. 

Outra maneira de exploração de serviços pelos particulares é o contrato de 

concessão de serviço público, onde conforme o próprio nome ensina, por se tratar de 

um contrato administrativo, carecerá de um procedimento licitatório e não terá, óbvio, 

o grau de precariedade e discricionariedade típicos da autorização e da permissão. 

Podemos dizer que o instituto da concessão no direito pátrio advém de um misto de 

formas distintas do direito administrativo francês e do norte-americano. Para os 

franceses o Estado destaca uma parte de sua competência e a atribui à exploração 

de concessionário por conta e risco dele. Para os norte-americanos, em princípio, toda 

atividade econômica é privada, assim, é livre e franqueada à iniciativa privada. 

Dentro da atuação estatal, hodiernamente, o Estado reserva, ainda, para si o 

poder chamado Regulamentar, o que em outras palavras significa dizer que criando 

normas, fiscalizando a atuação do particular, fixando valores em limites razoáveis e 

equitativos para a empresa e para os usuários, estará regulamentando o atendimento 

condigno de uma utilidade pública.  

Temos, assim, uma ideia dos motivos que ensejaram a criação do Estado e da 

evolução dos mecanismos, através dos quais este irá atuar e captar os recursos 

financeiros para satisfazer às necessidades públicas, e assim, a partir da 

redemocratização do Estado brasileiro ocorrida em 1988 dentro das regras existentes 

na CRFB/88 é que pretendemos desenvolver este trabalho. 
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Ultrapassada a ideia do surgimento do Estado exposta anteriormente, 

passaremos a abordar, especificamente, o Poder de Tributar, cujo exercício, dentro 

das regras constitucionais, permitirá se obter os recursos financeiros necessários 

através das receitas derivadas capazes de permitir a atuação estatal. 

Inicialmente, cabe inserir que a etimologia da palavra tributo, nos leva ao verbo 

latino Tribuere, que significa dividir entre tribos, os vencidos pagavam aos 

vencedores.9 

Assim, o conceito originário de tributo nos remete à Roma e correspondia à 

contribuição em caráter regular devida por imposição do Império. Nesse sentido 

podemos citar as propriedades das terras públicas ou de terras e populações de 

províncias ou de inimigos cujo resgate sustentava as despesas do Estado Romano na 

sua sede de conquistas. Nesta época quem pagava tributos eram os vencidos nas 

guerras, daí o surgimento dos Impérios Grego e Romano.  

O vocábulo tributo, nos tempos atuais, experimenta outras acepções, quando 

utilizado na doutrina, na jurisprudência e também nos textos do direito positivo, por 

exemplo: quantia em dinheiro; prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito 

passivo; direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo; sinônimo de relação jurídica 

tributária; e norma jurídica tributária.10 

Da arbitrariedade dos tempos em que o tributo era pura exploração passemos 

para o período da legalidade na sua instituição e cobrança.  

De qualquer forma, independente das acepções acima demonstradas, é certo 

que o conceito que muito nos interessará, doravante, é aquele que vem estampado 

no art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN)11:  

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 
De posse da definição legal somos obrigados a nos curvar perante o trabalho 

de análise que nos presenteia Hugo de Brito Machado12. De sua análise destacaremos 

as seguintes observações: (os grifos não são do autor, são nossos e visam realçar as 

questões a serem aprofundadas): 

 
9 Dicionário Etimológico. Disponível em: https://www.dicionarioetimologico.com.br/tributo/. Acesso dia 
04 de abr. 2019. 
10JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário, 3 ed. ampl. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1996, p. 72. 
11 Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 4 mai. 2018. 
12 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 55 
e 62. / 

http://www.planalto.gov.br/
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Toda prestação pecuniária compulsória. Cuida-se da prestação tendente 
a assegura ao Estado os meios financeiros de que necessita para a 
consecução de seus objetivos, por isto que é de natureza pecuniária. Não há 
mais nos sistemas tributários modernos o tributo em natureza, em serviços 
ou em bens diversos significa dizer que o pagamento é obrigatório e em 
dinheiro, vez que nenhum tributo é pago voluntariamente, mas sim por 
determinação legal e que sua satisfação em dinheiro irá garantir os meios 
financeiros de que necessita o Estado para a satisfação das necessidades 
públicas, sendo vedada outra forma de satisfação dessa prestação. Nasce, 
assim, um vínculo, uma obrigação, uma relação jurídica tributária entre o 
Estado e o cidadão, que doravante chamaremos de Obrigação tributária 
entre o sujeito ativo (Estado) e o sujeito passivo (contribuinte ou 
responsável tributário). 
Instituída em lei, aí está concretizada a nova fase da tributação, 
anteriormente arbitrária, a da legalidade. Com isso podemos de pronto 
assinalarmos o primeiro princípio constitucional tributário: o da 
Legalidade, prevalente no Estado de Direito, explicitado tanto no CTN quanto 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).  
Mediante atividade administrativa plenamente vinculada, equivale dizer 
que no exercício de suas atribuições de fiscalização e cobrança das espécies 
tributárias, a administração pública não poderá utilizar do seu poder 
discricionário, o qual o Direto Administrativo agasalha e permite que a 
autoridade administrativa disponha de liberdade para decidir sobre a 
conveniência e a oportunidade de agir e sobre como agir. Terá sim, ao 
contrário, o administrador público no desempenho da atividade administrativa 
plenamente vinculada que ficar atrelada estritamente à letra da lei, não tendo 
a liberdade para apreciar a conveniência nem a oportunidade de agir. Neste 
caso a lei não estabelece apenas um fim a ser alcançado, a forma a ser 
observada e a competência da autoridade para agir; estabelece, além disto, 
o momento, vale dizer, o quando agir, e o conteúdo mesmo da atividade. Não 
deixa margem à apreciação da autoridade, que fica inteiramente vinculada ao 
comando legal.  

 

Conhecendo, assim, os significados da expressão tributo e, principalmente, a 

sua definição legal com a análise do seu conteúdo, aliados aos comentários expostos 

sobre o surgimento do Estado, aqui chegamos ao ponto que desejávamos para 

formular as considerações sobre o Poder de Tributar do Estado. 

Dentro da perspectiva que temos adotado de um estudo preliminar de evolução 

histórica, é importante assinalarmos, dentro dos ensinamentos de Bourdieu e 

Foucault, que o poder é entendido como a capacidade de alguém submeter outrem a 

sua vontade. Ele está presente nos relacionamentos humanos desde os primórdios 

da nossa criação. Assim entendido, o poder não deve ser confundido com a mera 

persuasão na medida em que nesta capacidade encontramos a predominância da 

argumentação enquanto no poder verificamos a presença forte da coercibilidade, o 

que leva o dominado a temer as consequências da não sujeição ao dominador. Desta 

forma, traçando um paralelismo, podemos afirmar que o poder social que o pai exerce 
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sobre o filho, o médico sobre o paciente, para citar somente dois exemplos, extrapola 

a teoria do Estado e deságua nos campos da sociologia e psicologia13. 

O Poder de Tributar, então, diferentemente do poder social acima mencionado, 

está inserido no poder político do Estado, o que em outras palavras significa dizer o 

poder exercido no Estado e pelo Estado. Modernamente, é o poder que nós cidadãos 

lhe emprestamos, por força de mandamento constitucional, quando elegemos nossos 

representantes no parlamento. 

O Poder de Tributar está ínsito na própria concepção de Estado, é um aspecto 

da sua própria soberania.14 

Hoje estando juridicamente organizado com a elaboração de sua Constituição, 

torna-se o Estado uma entidade soberana que no plano externo representa a nação 

em suas relações internacionais e no âmbito interno tem o poder de governar todos 

os indivíduos que se encontrem em seu território, segundo um federalismo 

cooperativo. 15 

É no exercício dessa soberania, cuja vontade é superior às vontades 

individuais, que o Estado exige que os particulares lhes forneçam os recursos 

financeiros de que necessita. 

No Brasil, em se tratando de uma Federação, o Poder de Tributar, Poder Fiscal, 

Poder de Legislar ou como também é chamado Competência Tributária, ou seja, a  

aptidão para instituir tributos, através das receitas derivadas, está distribuído entre a 

União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, dentro da distribuição 

de competência prevista nos arts. 145,148,149 e 149 – A da CRFB/88. Essa 

competência é indelegável, conforme preconiza o art. 7º do CTN. 

Por outro lado, aproveitando os ensinamentos de Roque Carraza, citado por 

Regina Helena Costa em sua obra Curso de Direito Tributário: Constituição e Código 

Tributário Nacional16, vale a pena acrescentar as seis características da competência 

tributária citadas pelo autor, quais sejam: a exclusividade, o que significa seguir a 

 
13 ROSA, Tiago Barros. O poder em Bourdieu e Foucault: considerações sobre o poder simbólico e 
poder disciplinar Disponível em <https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/9933>. Acesso 
em: 4 abr. 2019. 
14 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes et al. 2 ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 798. 
15 MANOEL JORGE, Silva Neto. Curso de Direito Constitucional.3 ed. Rio de Janeiro, 2008, pp. 241 
e 242. 
16 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 
São Paulo: Saraiva.2009, pp. 42 e 43. 
 

https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/9933
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distribuição constitucional; a indelegabilidade, porquanto as pessoas políticas 

alcançadas pela distribuição constitucional não as podem delegar a outro ente 

federativo; a incaducabilidade, característica que autoriza o não exercício da 

competência, podendo a qualquer momento vir a exercê-la, cujo exemplo cabal é o 

não exercício da competência tributária da União, até hoje, para instituir o imposto 

sobre grandes fortunas; a irrenunciabilidade não implicará no seu exercício futuro, 

É ainda a competência tributária abstrata, o que significa, em outras palavras, 

ser uma faculdade onde o Estado pode atuar ou não; além de ser, finalmente, 

permanente vez que somente se extingue com a própria extinção do Estado por 

ocupação de outro.  

Ocorre, que essas características do Poder Fiscal, não lhe emprestam mais o 

caráter absoluto de outrora. Na contemporaneidade um Estado soberano poderá ter 

seu Poder Fiscal delimitado através de Tratados ou Convenções Internacionais. 

Desse modo os Estados soberanos podem dispor no sentido de fazer concessões 

mútuas. Um exemplo próximo de nós brasileiros é Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), criado a partir do Tratado de Assunção de 1991, tendo como 

signatários o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

Vale salientar, conforme anteriormente mencionado, é a CRFB/88 quem 

distribui o Poder Fiscal. Isso ocorre, principalmente, nos Estados Federados, 

Repúblicas Federativas onde coexistem órbitas de competência distintas. Essa 

partilha leva em conta a realidade federativa e é importante na medida em que a 

competência tributária constitui a autonomia dos entes federativos. Quando se 

distribui competência tributária, se garante a autonomia financeira dos Estados em 

relação à União e dos Municípios em relação aos Estados, conforme nos esclarece o 

art. 18 da CRFB/88 ao apontar que: A organização político administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos. Nos termos desta Constituição. 

É, portanto, a possibilidade, dentro da Lei Maior, de cada ente instituir e 

arrecadar tributos, gerando suas próprias receitas.  

Pensamos ser interessante, nesse momento, chamar a atenção para a 

diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa.  

Inicialmente o ente federativo que, originariamente, possuiu a competência 

tributária distribuída pela lei maior, também terá a capacidade tributária ativa.  
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Mas não é somente isso. Competência é poder, dado pela CRFB/88, e dessa 

forma indelegável, conforme preceitua o CTN no seu art. 7º: 

A competência tributária é 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, nos termos do § 3º do art.18 da Constituição. 

 

Tal dispositivo, de 1966, faz menção ao § 3º do art.18 da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946 e ao declarar a indelegabilidade 

da competência tributária nos fornece a definição de capacidade tributária ativa, sendo 

uma aptidão, uma prerrogativa, uma função de arrecadar ou fiscalizar e sendo assim 

delegável a outra pessoa jurídica de direito público. Conseguimos enxergar facilmente 

essa diferença, buscando o exemplo do Imposto de Renda cuja competência é da 

União, pessoa jurídica de direito público. Entretanto a fiscalização e a arrecadação 

são exercidas, por delegação, pela autarquia federal Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (SRFB), outra pessoa jurídica de direito público. 

 De volta ao tema central desse subitem, qual seja, o Poder de Tributar, para 

finalizá-lo, verificamos que a sua manifestação só poderá ser exercida através de lei 

até porque é assim que estatui o art. 150, I da CRFB/88, complementado pelo art. 97, 

I, II do CTN, senão vejamos: 

CRFB/88:  
Sem prejuízo de outras garantias constitucionais asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estado, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.” 
 
CTN: 
Somente a lei pode estabelecer: 
I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;  
II – a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 
21, 26, 39, 57, e 65. 

 

Isto posto, no capítulo que se segue iremos traçar o perfil do Sistema Tributário 

Nacional 
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1.2 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, CONCEITO E EVOLUÇÃO 

Para iniciar o tema, sistema, originariamente, significava reunião ou conjunto. 

Nos dias atuais, a palavra sistema representa o conjunto organizado de partes 

relacionadas entre si e interdependentes17. 

Nos valendo dos ensinamentos colhidos na obra do Professor Luiz Emygdio F. 

Da Rosa Júnior18, no nosso país só podemos nos referir a um Sistema Tributário a 

partir da Emenda Constitucional nº 18 de 1965, porque no Brasil Colônia o que se 

verificou foi a existência de uma política extrativista onde não podemos falar na 

ocorrência de tributos. O que existiam eram os dízimos e os quintos que alcançavam 

os produtos dessa indústria. 

Com a elevação da colônia para a categoria de Reino Unido, o comércio passou 

a existir a partir de 1808 entre o Brasil e o resto da Europa e em consequência, 

surgiram os tributos que visavam essa operação aduaneira. 

Ao chegarmos a nossa primeira Constituição, promulgada dois anos após a 

nossa independência, em 1824, nos deparamos com um conjunto de normas que se 

caracterizavam por uma grande centralização de poderes. Nesta época as províncias 

não tinham legitimidade para legislar sobre matéria tributária, funcionavam 

administrativamente, através das dotações orçamentárias a elas distribuídas. 

Somente a partir de 1835, através da Lei nº 99 de 31 de outubro, é que estas passaram 

a ter autonomia política, podendo legislar sobre seus tributos desde que seus 

impostos não conflitassem com as imposições gerais do Estado. Podiam ainda as 

províncias segundo o diploma legal, determinar quais seriam os tributos de seus 

Municípios. 19 

Vejamos o que diz o capítulo II do referido diploma legal, tendo como realce a 
grafia da época:  

Da Renda Provincial 
Art.12. Ficão pertencendo á Receita Provincial todas as imposições não 
comprehendidas nos numeros do art. 11 antecedente; competindo ás 
Assembleas Provinciaes legislar sobre a sua arrecadação e altera-las, ou 
aboli-las, como julgarem conveniente. 

 

 
17 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 271. 
18 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da, Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12ª ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 230 e 236. 
19 CAMPELLO, Andre Emanuel Batista Barreto. Direito tributário constitucional no império do 
Brasil. AGU. Disponível em <https://w.w.w.agu.gov.br/page/download/index/id/9200683>. Acesso em: 
14 fev. 2019. 

https://w.w.w.agu.gov.br/page/download/index/id/9200683
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Sessenta e cinco anos após a nossa independência, em 1889, é proclamada a 

nossa República e em face disso, em 1891 surge a nossa segunda Constituição, a 

primeira da era republicana. Nela verificamos que é criado o Regime Federativo, as 

Províncias são elevadas à categoria de Estados e os Municípios passam a ter 

autonomia ficando, ainda, a cargo dos Estados os seus impostos. Ela representou o 

marco para se instalar no país o sistema de repartição das receitas tributárias, em que 

pese ser muito elástica e permitia muitas vezes uma liberdade, não muito saudável, 

ao legislador ordinário para criar tributos além daqueles expressamente previstos.20 

Em 1934 chegamos a nossa segunda Constituição Republicana, a qual 

procurou acabar com algumas imperfeições da carta anterior dando autonomia 

financeira aos Municípios, permitindo a instituição de seus próprios tributos e inserindo 

outros mecanismos que visavam torná-la, em questões tributárias, mais rígida do que 

a Carta de 1891. 

Em 1937, os legisladores de nossa pátria ao contribuírem para a evolução da 

nossa terceira Constituição, introduziram um novo sistema de discriminação de rendas 

apesar de manterem as linhas gerais da anterior.  

Antes de chegarmos ao ano de 1965, marco do nosso Sistema Tributário, 

passamos pela quarta Constituição, a de 1946, que basicamente manteve os 

princípios básicos dos textos anteriores e cujo momento tributário era composto, até 

então, de uma quantidade de leis esparsas de difícil manuseio.  

Dentro do período histórico de 20 anos, vividos pela nação brasileira, após o 

golpe militar de 1964, chegamos, finalmente, ao ano de 1965 com a Emenda 

Constitucional (EC) Nº 18 à Carta de 1946, que abriu terreno para o nascimento da 

Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 que regulamentou o referido sistema e assim se 

editou o Código Tributário Nacional. 

A Constituição do regime militar de 1967, incorporou a EC Nº 18 mantendo-a 

num capítulo único que compreendia os arts. 18 a 28.  

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1967 cria-se a 

possibilidade, dentro do nosso processo legislativo, da elaboração de Lei 

 
20 SOUSA, Rubens Gomes de. O sistema tributário federal. Sistema de Bibliotecas FGV. Disponível 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589>. Acesso em: 14 de fev. 
2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589
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Complementar21, fato esse, dentro da teoria da recepção das leis, crucial para manter 

até hoje a Lei Ordinária nº 5176/66, o CTN, com status de Lei Complementar, por 

senão vejamos, aquele dispositivo: 

SEÇÃO V - Do Processo Legislativo 
Art. 49 - O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares à Constituição;(grifo nosso) 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - decretos-leis; 
VI - decretos legislativos; 
VII – resoluções. 

 

Através da Emenda Nº 1 de 1969 à Constituição de 1967, no § 29, do Art. 153 é 

introduzido em nosso Sistema Tributário o importante princípio da anterioridade da lei 

fiscal, mais adiante enunciado no corpo desse trabalho, conforme abaixo com a grafia 

da época:  

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 
Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes:  
§ 29. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, 
nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei o houver instituído ou 
aumentado esteja em vigor antes do início do exercício financeiro, 
ressalvados a tarifa alfandegária e a de transporte, o impôsto sôbre produtos 
industrializados e o imposto lançado por motivo de guerra e demais casos 
previstos nesta Constituição. 

 

Ao término do regime militar, chegamos, por fim, ao sistema tributário em vigor, 

regulamentado pela nossa última Carta Constitucional promulgada em outubro de 

1988. Nela a Lei Ordinária nº 5172/66 que aprovou o CTN, conforme verificamos com 

status de Lei Complementar a partir de 1967, junto com a Lei Maior formam a base 

legal do nosso Direito Tributário. 

O Sistema Tributário Nacional (STN) é do tipo federado, o que equivale dizer 

federalismo fiscal ou da discriminação de rendas, estruturado a partir da consideração 

da pessoa jurídica titular da competência impositiva. 

Dentro de uma visão global, podemos observar que, basicamente, o nosso 

sistema tem na CRFB/88 a distribuição das competências tributárias entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios e no CTN e no Decreto Lei nº 195 de 24 de 

 
21 SILVA MARTINS, Ives Gandra. O sistema tributário brasileiro: história, perfil constitucional e 
proposta de reforma. Disponível em <http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2013/02/07/662f4dcartigo_145.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2019 
 

http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/uploads/2013/02/07/662f4dcartigo_145.pdf
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/uploads/2013/02/07/662f4dcartigo_145.pdf
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fevereiro de 1967, encontramos as normas gerais pertinentes ao Direto Tributário, ou 

sejam, os princípios, as fontes formais principais e complementares, a vigência, a 

aplicação, a interpretação da legislação tributária, os conceitos e a administração 

tributária.22 

 

1.3 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS E AS LIMITAÇÕES AO 

PODER DE TRIBUTAR  

Conforme já explanado, tributo é uma relação jurídica entre o sujeito passivo 

(cidadão) e o sujeito ativo (Estado).  

Sendo uma relação jurídica é pacífica a existência de princípios o que nos fará 

discriminá-los a seguir. 

Da análise realizada na busca da melhor enunciação desses princípios, parece-

nos válido afirmar que esses estão assim distribuídos: (os grifos nas transcrições 

literais dos artigos que se seguem são nossos e visam realçar aspectos importantes 

dos dispositivos legais): 

A) Capacidade Contributiva 

Trata-se do padrão de referência básico da atual tributação, inspira-se na 

ordem natural das coisas, conforme as palavras de Luciano Amaro: onde não houver 

riqueza é inútil instituir imposto, do mesmo modo que em terra seca não adianta abrir 

poço à busca de água. 23 

Se aplica no momento da exteriorização de riqueza do contribuinte, ou seja, no 

momento da verificação da capacidade econômica, na ocorrência de fatos 

econômicos que estão alcançados por fatos geradores de obrigações tributárias 

previstos em lei, levando para uma tributação maior aquele que exteriorizar maior 

riqueza, se for o caso de um com menor capacidade econômica, por óbvio, haverá 

uma tributação menor. Dessa forma aplicaremos as ideias de Pitágoras, Sócrates, 

Platão e, principalmente, Aristóteles, acerca do justo e do injusto, do princípio milenar 

suum cuique Tribuere, ou seja, dar a cada um o que é seu.24 

 
22 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro.6 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, pp. 59 - 62. 
23 AMARO, Luciano. Curso de direito tributário. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.163. 
24 Idem, ibidem. 
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Por oportuno trazemos a observação de Paulo de Barros Carvalho, no que 

tange ao momento da determinação do que seja a capacidade econômica do 

Contribuinte25: 

Havemos de considerar que a expressão tem o condão de denotar dois 
momentos distintos no direto tributário. Realizar o princípio pré-jurídico da 
capacidade contributiva absoluta ou objetiva retrata a eleição, pela autoridade 
legislativa competente, de fatos que ostentem signos de riqueza. Essa é a 
capacidade contributiva que, de fato, realiza o princípio constitucionalmente 
previsto. Por outro lado, também é capacidade contributiva, ora empregada 
em acepção relativa ou subjetiva, a repartição da percussão tributária, de tal 
modo que os participantes do acontecimento contribuam de acordo com o 
tamanho econômico do evento. 

 

Outro aspecto importante acerca do referido princípio verificamos quando nos 

deparamos com outras normas fundamentais de conduta tributária que tratam da extra 

fiscalidade de alguns impostos, Nessas situações há de se observar a 

excepcionalidade deste dispositivo constitucional. 

Inserindo esse princípio no art.145 § 1º da CRFB/88 o legislador voltou a 

consagrar princípio já existente na Constituição de 1946 que persegue o ideal de 

justiça tributária, diz o artigo: (grifos nossos). 

Sempre que possível, os impostos, terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas. 

  

 Dessa forma, verificamos a infelicidade do legislador originário ao iniciar o 

dispositivo falando “sempre que possível”, uma vez que tal princípio deverá ser 

considerado no exercício da função legiferante.  

 Como nos ensina Cláudio Carneiro, a capacidade contributiva trata-se do 

corolário do princípio da isonomia26 o que, em outras palavras, é fundamental à 

distribuição de justiça em matéria tributária. 

 Por derradeiro, reafirmamos que a manifestação da capacidade contributiva se 

revela na hora da aquisição, posse ou consumo de riquezas e que apesar do artigo 

se referir a impostos, é óbvio que esse princípio se estende a todas as outras quatro 

espécies tributárias, as quais mais adiante serão analisadas; e, também, ressaltamos 

que ao fiscalizar o contribuinte através do exercício da administração tributária para 

 
25 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p.196. 
26 CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 
477. 
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verificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas, o sujeito ativo deve 

fazê-lo com observância do contraditório e demais princípios que abarcam o devido 

processo legal. 

 Na esteira desse entendimento em face das oscilações da nossa jurisprudência 

em relação às divergências hermenêuticas referentes a este dispositivo constitucional 

e a Lei Complementar 105/2001, a que tornou possível a requisição direta do fisco, 

sem autorização judicial, das informações bancárias para cumprir a fiscalização 

tributária, as palavras de Ricardo Alexandre nos orientam no sentido da sua visão em 

relação ao posicionamento reinante na nossa mais alta corte, a partir de 2016.27  

A suprema corte entendeu que o art. 6º da LC 105/2001 além de atender à 
necessidade de ponderação entre a proteção ao sigilo e o dever geral de 
pagar imposto, também, é sensível à repressão a crimes como narcotráfico, 
lavagem de dinheiro e terrorismo, cuja investigação é facilitada com a criação 
de instrumentos que propiciem ações mais eficazes da rede estatal de 
repressão (também integrada pelo o fisco). 
... 
Em sendo assim, a mal denominada “quebra de sigilo” consiste, na realidade, 
numa “transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal”, ambas 
protegidas do conhecimento de terceiros. 

 

B) Legalidade 

Nos perfilando a Luiz Emygdio F. Da Rosa Júnior é oportuno transcrever os 

ensinamentos contidos em sua obra Manual de Direito Financeiro e Tributário:28 

O princípio da legalidade tributária teve seu berço de origem na Magna Carta 
Libertatum, documento imposto, em 1215, pelos barões ingleses ao Rei João 
Sem Terra, com a finalidade de limitar os seus poderes reais, em razão 
principalmente da maneira exorbitante e abusiva com que impunha tributos 
aos cidadãos. Assim, o art. XII, dessa primeira constituição inglesa prescrevia 
que o Reino não faria exigências de auxílios pecuniários ou a imposição de 
tributos de qualquer espécie sem a prévia autorização do Conselho dos 
Comuns. 

 

No Brasil, nossas constituições consagram esse princípio tributário 

desde a Constituição Política do Império de 1824. 

Dentro da Seção II do Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional, Título VI - 

Da Tributação e do Orçamento, o constituinte originário de 1988 tratou de gravar todas 

as limitações ao Poder de Tributar, salvaguardando, dessa forma, o sujeito passivo 

 
27 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13ª ed. Ver., atual e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, 

p.155. 
28 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da, Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12ª ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 274. 
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da relação jurídica tributária existente entre ele e o Estado, sujeito ativo. Ora usando 

como ferramenta os princípios, ora se valendo das imunidades dos impostos  

A primeira limitação imposta ao Poder Fiscal do Estado, o princípio da 

legalidade, está preconizada no art. 150 I: Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 

Recomendamos a leitura desse dispositivo constitucional associado com o art. 97 do 

CTN para se ter a verdadeira dimensão do alcance desse instituto.29 

O constituinte originário foi bem categórico ao determinar que a exigência e o 

aumento fossem por lei, evitando assim interpretações destorcidas quanto ao 

aumento por ato do executivo. 

Outra questão importante é a utilização da expressão lei no corpo do artigo. É 

imperioso assinalar dois aspectos que circundam o conceito de lei tributária.  

O primeiro é que lei tributária é conteúdo enquanto legislação tributária é 

continente. Assim dentro da legislação tributária estão consagradas todas as outras 

fontes aceitáveis no Direto Tributário. 

O segundo aspecto é o conceito de lei formal e lei material.  

Consoante com a doutrina mais pacífica, lei formal é aquela que além de conter 

matéria reservada à lei precisa de um processo legislativo próprio da sua espécie, é o 

ato jurídico produzido pelo poder competente para o exercício da função legislativa, 

nos termos estabelecidos pela Constituição. 

Já a lei em sentido material é aquela em que está presente, somente, a matéria 

de lei, é o ato jurídico normativo, vale dizer, aquele que contém uma regra de direito 

objetivo.  

 No nosso caso, o comum é se tratar as questões da legalidade tributária, estrita 

legalidade ou tipicidade cerrada, termos utilizados por nossos doutrinadores, através 

de lei formal, diplomas existentes dentro do processo legislativo, previsto no art. 59 da 

lei maior.  

 Já à legislação ficam reservados os atos normativos emanados pelas 

autoridades competentes.30  

 
29 MAZZA, Alexandre. Manual de direto tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva Educação.2018. pp. 239 
- 250. 
30 CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 
p.158. 
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 Por óbvio a regra da estrita legalidade é mitigada algumas vezes quanto ao 

aumento pela própria constituição, na medida em que essa hipótese é ressalvada, por 

exemplo, para os impostos federais conhecidos como extrafiscais, quais sejam os 

impostos de importação e exportação, sobre produtos industrializados; e sobre as 

operações financeiras, conforme os ditames do § 1º do art. 153 da CRFB/88: “É 

facultado ao Poder executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em 

lei, alterar as alíquotas, dos impostos nos incisos I, II, IV e V”. 

A única hipótese de instituição sem ser por lei é encontrada no Art. 62 § 2º da 

carta maior, incorporada através da EC nº 32 de 2001, em relação ao imposto 

extraordinário em caso de guerra previsto no art. 154 II. Verifiquemos esses dois 

artigos, na ordem inversa, para uma melhor compreensão:  

A União poderá instituir: 
... 
II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 
 
I - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisória, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.  
... 
2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts.153. I, II, IV, V e 154 II, só produzirá efeitos no 
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia 
daquele em que foi editada. 

 

A primeira interpretação da emenda constitucional é no sentido de que ao se 

criar ou majorar um imposto por Medida Provisória (MP), esta tem que ser convertida 

em lei. Assim se coaduna com o princípio da legalidade, sem maiores dificuldades. 

Por outro lado, não pode se instituir por MP aquilo que já estava instituído pelo 

CTN, desde 1966, em relação aos impostos previstos nos incisos do art.153, conforme 

prevê as exceções do texto, restando, somente, majorá-los por ato do executivo. 

Assim, não gera conflito com as exceções aos impostos extrafiscais. 

Já em relação ao imposto extraordinário em caso de guerra, estamos diante da 

única hipótese constitucional de criação de um tributo sem ser por lei. Cabe ressaltar 

que o mesmo artigo traz uma única hipótese constitucional de invasão de competência 

tributária ao permitir, por exemplo, que em caso de guerra a União crie um Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o “IPVA Federal”. 

A seguir, em sede própria, faremos uma abordagem dessas fontes, onde 

estarão registrados os aspectos mais relevantes sobre o assunto mas, basicamente, 
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podemos afirmar que para se alcançar o patrimônio do contribuinte, essa exação fiscal 

terá que ser por lei, uma vez que essa em última análise é a vontade do povo 

manifestada pelo seus representantes no parlamento. 

C) Isonomia tributária 

Ao afirmar na sua oração aos moços Rui Barbosa nos ensinou que:  

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que de desigualam. Nesta desigualdade social 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade . O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. 

 

Por outro lado, o constituinte originário, através do art. 5º, da CRFB/88, ressalta 

que:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a 
propriedade, nos termos seguintes: ... 

 

De modo simples, por sua vez, ao tratar da segunda limitação ao poder de 

tributar, prevista no art. 150 da CRFB/88, o mesmo legislador ao tratar dos princípios 

constitucionais tributários dispõe no inciso II o princípio da isonomia tributária, também 

chamado de princípio da igualdade:  

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios  
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.  

 

 Kiyoshi Harada31, nos alerta que após a Revolução Francesa vários países, 

através de seus constituintes optaram em acrescentar esse princípio tributário em que 

pese a existência do princípio genérico da igualdade de todos perante a lei, conforme 

o art. 5º na CRFB/88. 

Assim ele leciona:  

Apesar de repetitiva, a norma do art. 150 II, da CF, é salutar, uma vez que, 
através de seu enunciado detalhado, não permite que seja escamoteado o 
princípio da isonomia tributária, por meio de rótulos dados aos rendimentos, 
títulos ou direitos, bem como veda a distinção em razão de ocupação 
profissional ou função exercida pelo contribuinte. 

 

 
31 HARADA, Kiyoshi. Direto financeiro e tributário. 5 ed. São Paulo. Atlas.1999. pp. 275 e 276. 
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 Nesse sentido, dentro de um Estado de Direito vige o princípio de que todos 

são iguais perante a lei. Está, deste modo, garantido tratamento uniforme para os 

contribuintes que estiverem em condições tributárias iguais. Assim, é oportuno 

ressaltar que determinadas situações tidas como excepcionais, a própria lei se 

encarregará de apontar quais as que devem ser excluídas do alcance da tributação, 

respeitando-se as diferenças entre os contribuintes, buscando-se promover a justiça 

quando aplicada a situações equivalentes.  

Por tudo até aqui apresentado é lícito dizer que a observância dos princípios 

da capacidade contributiva e da isonomia tributária, juntos, constituirão a base sólida 

que permitirá a busca da justiça tributária.  

E nesse diapasão a espécie tributária, contribuição de melhoria, não fica à 

margem desse alicerce. 

D) Irretroatividade 

Na terceira limitação ao poder de tributar exposta no art. 150, agora no inciso 

III a), encontramos o seguinte: ...é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores 

ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado”. 

 Dentro das considerações pertinentes a esse dispositivo constitucional, de 

plano, é necessário esclarecer que fatos geradores dos tributos são atos, fatos ou 

situações jurídicas previstas em lei, que são chamadas de hipótese de incidência 

tributária que uma vez, ocorridas em concreto, serão capazes de ensejar o nascimento 

do fato gerador e por conseguinte o início da relação jurídica tributária entre os sujeitos 

ativo e passivo.  

Nesse sentindo, seguimos as palavras de Ruy Barbosa Nogueira32:  

Fato gerador do tributo é o conjunto dos pressupostos abstratos descritos na 
norma de direito material, de cuja concreta realização decorrem os efeitos 
jurídicos previstos. Portanto, não basta a só existência abstrata da descrição 
dos pressupostos feita pela lei ou legislação, para que ocorram os efeitos 
jurídicos da obrigação tributária. A lei cria hipoteticamente a figura ou modelo 
e a consequência tributária somente surgirá se a situação descrita for 
praticada, por alguém, dentro da jurisdição...  

 

 Aspecto não menos importante é a expressão vigência utilizada no corpo do 

artigo. Vale frisar que no Direito Tributário, diferentemente dos outros ramos do direito, 

 
32 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 

142. 
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temos três patamares para a aplicação da lei. Não basta a sua publicação e a sua 

entrada em vigor. Para uma lei tributária ser eficaz, além de ser publicada, estar em 

vigor, terá que respeitar os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal ou 

mitigada, ou seja, só assim terá alcançada a chamada eficácia tributária, conforme 

veremos adiante quando abordamos as alíneas b) e c) desse mesmo inciso. 

E) Anterioridade 

Diz o art. 150 III b): ...é vedado cobrar tributos...no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse princípio 

juntamente com o da legalidade formam a base que possibilita o planejamento anual 

das atividades econômicas dos contribuintes de modo a não permitir surpresas 

tributárias, afastando, de pronto, o inconveniente do sentimento de insegurança do 

sujeito passivo na relação jurídica tributária com o Estado.  

 Conforme mencionado na alínea anterior, é a observância do princípio da 

anterioridade responsável por um dos patamares da plena eficácia da lei tributária. 

 Ainda dentro do mesmo artigo o constituinte derivado em 2003, através da EC 

nº 42 de 19 de dezembro, atendendo aos pedidos de bom senso e razoabilidade, vez 

que o art. 195 § 6º desde a promulgação da nossa carta maior já previa prazo mínimo 

de noventa dias para as contribuições sociais serem exigidas, dentro da chamada 

noventena, acrescentou a alínea c , acabando com a prática legislativa de aprovar os 

aumentos e encargos tributários semanas antes do final do exercício financeiro, sem 

desrespeitar, por óbvio, o princípio da anterioridade existente na alínea b. Desse 

modo, a nova redação nos remete ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou 

mitigada dando mais segurança jurídica na relação tributária.  

Verificamos, ainda, que o constituinte originário se utilizou da expressão 

publicada a lei, nesse sentido Hugo de Brito nos esclarece33:  

Agora, portanto, para que o tributo seja cobrado na partir de 1º de janeiro já 
não basta que a lei seja publicada até o último dia do exercício anterior, ou 
seja, já não basta a obediência ao princípio da anterioridade. Para que o 
tributo seja devido a partir de 1º de janeiro, a lei que o criou ou aumentou 
deve ser publicada pelo menos 90 dias antes. Entretanto, a exigência da 
anterioridade não se confunde com a exigência da vacância legal de 90 dias. 
Assim, se a lei que cria ou aumenta o tributo é publicada até o último dia de 
dezembro está atendida a exigência do princípio da anterioridade, e a 
exigência da vacância de 90 dias faz com que a vigência da lei só tenha início 
90 dias depois de sua publicação. Isto quer dizer que se a lei é publicada no 
último dia de dezembro está atendido o princípio da anterioridade, mas a lei 
só entrará em vigor em abril do ano seguinte. 

 
33 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 36. 
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F) Não confisco 

O inciso IV do art. 150 apresenta a seguinte redação: ...é vedado...utilizar 

tributo com efeito de confisco. 

 Mais uma vez é oportuno lançarmos mão dos ensinamentos do Professor Luiz 
Emygdio34:  

Tributo com efeito confiscatório é aquele que pela sua taxação extorsiva 
corresponde a uma verdadeira absorção, total ou parcial, da propriedade 
particular pelo Estado, sem o pagamento da correspondente indenização ao 
contribuinte. 

 

 É sem sombra de dúvidas um efeito problemático de ter sua extensão avaliada, 

se há ou não confisco, cabendo ao judiciário o controle da dosagem da taxação 

imposta pelo Estado sempre que o contribuinte se sentir prejudicado, podendo chegar 

a mais alta corte do país, na medida em que cabe ao STF a apreciação e julgamento 

das questões que envolvam matéria constitucional.  

G) Liberdade de tráfego 

Essa vedação ao poder de tributar vem assim estampada no inciso V do Art. 

150: “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização 

de vias conservadas pelo Poder Público”.  

 Quis o constituinte, preservar o direito de ir e vir das pessoas, já, 

expressamente, garantido no inciso XV do art. 5º da Lei Maior, possibilitando, assim, 

que se proibisse a instituição de um tributo que viesse a ter por hipótese de incidência 

a transposição dos limites das fronteiras internas do país.  

Salvaguardou, entretanto, a CRFB/88 de maneira também expressa a 

faculdade do Poder Público de cobrar pedágio ou utilizando-nos da maneira “sui 

generis” a que se refere Aliomar Baleeiro, rodágio pelo uso efetivo dos passantes nas 

rodovias por ele conservadas.35 

Prosseguindo na análise dos princípios constitucionais tributários encontrados 

a partir do art. 150 da CRFB/88, chegamos ao inciso VI que irá tratar das chamadas 

imunidades tributárias, outra ferramenta que o constituinte originário se utiliza para 

limitar o poder de tributar do sujeito ativo. 

 
34 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da, Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12ª ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.328. 
35 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da, Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12ª ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.301. 
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A mesma constituição que estabelece a competência tributária, o poder de 

instituir tributos, também prevê os casos em que esse poder não pode se manifestar. 

Diferentemente dos princípios acima mencionados os quais, simplesmente, limitam o 

poder de tributar, aqui, nenhum ente poderá pretender tributar as situações elencadas 

nas alíneas do dispositivo constitucional, vez que essas imunidades são, na verdade, 

barreiras constitucionais somente suprimidas por emendas à Constituição. 

Aspecto relevante é assinalar que essas barreiras só se referem, 

especificamente, a espécie tributária impostos e sendo o tema central deste trabalho 

diverso dessa espécie tributária, não nos furtaremos em ultrapassá-lo sem maiores 

considerações. De igual forma os princípios da não cumulatividade e da seletividade, 

encontrados nos arts.153, 154 e 155 também se referem, somente, aos impostos. 

Chegando ao final da enunciação dos princípios constitucionais tributários e 

tendo em vista o escopo dessa pesquisa, no que diz respeito a busca do ideal de 

justiça tributária, via contribuição de melhoria, necessário se faz realçar breves 

considerações doutrinárias acerca do conceito justiça.  

Inicialmente o termo justiça por si só entre os filósofos e pensadores do Direito, 

desde a antiguidade, sozinho, já é capaz de nos levar a intensos debates sobre seu 

significado e alcance.  

Entretanto, para basilar a nossa posição sobre o ideal de justiça tributária, 

assinalaremos algumas ponderações sobre a ideia de justiça dentro do tema Teoria 

do Estado que estamos desenvolvendo até aqui. 

Para tal, por conta da contemporaneidade, e para alcançar o objetivo proposto 

nesta pesquisa, nos valeremos da obra de John Rawls, considerado um neo 

contratualista moderno ao apresentar um novo modelo de contrato social a partir do 

conceito de justiça equitativa, intitulada: Uma Teoria da Justiça, de 1971. Nela o 

filósofo aumenta o conjunto de deveres do Estado além dos direitos individuais e 

sociais. 

É uma nova visão de justiça dentro do modelo pós guerra, cujo marco histórico 

se verifica especialmente na Alemanha através da Lei Fundamental de Bonn, nome 

utilizado para designar a Constituição promulgada em 22 de maio de 1949 para a 

Alemanha Ocidental e, a subsequente criação do Tribunal Constitucional Federal em 

1951, que resultou numa fértil criação de produção teórica e jurisprudencial do direito 

constitucional. Se alastrando pela Europa o movimento teve importância na 

Constituição da Itália em 1947, em Portugal em 1976 e na Espanha em 1978. 
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Essa corrente segue a carta maior como fonte direta dos direitos, interpretando 

- os a partir dos Direitos Fundamentais. O constitucionalismo contemporâneo se 

contrapõe ao constitucionalismo positivista que adotava a primazia das leis, restando 

à Constituição apenas a função de organizar os poderes do Estado.  

No novo paradigma conceitual as normas constitucionais deixam de ser apenas 

a reunião de aspirações ou pretensões de uma sociedade para ganhar a força 

normativa vinculante dos princípios constitucionais. Torna-se uma fonte normativa 

principal se afastando da ideia de fonte normativa subsidiária, bandeira do 

constitucionalismo positivista. 

Contextualizando dentro dessa visão a teoria de Rawls, em grande parte, 

apresenta um rechaço ao utilitarismo clássico que não se importa se a felicidade é 

distribuída de maneira igual ou desigual, basta que ela maximize a felicidade total, 

justificando, assim grandes desníveis entre ricos e pobres, desprezando a maneira 

pela qual é compartilhada entre as pessoas. 

Para explicar a sua ideia de justiça equitativa o filósofo pretendeu conjecturar, 

dentro dos hábitos culturais de uma sociedade, como se escolhem os princípios 

norteadores de justiça e não sobre como traçar os contornos do estabelecimento do 

Estado ou da sociedade.  

Para ele, definidos esses princípios, eles se tornam a estrutura básica das 

instituições políticas, balizando os acordos futuros dessa sociedade.  

Para chegar a esses princípios introduz Rawls o conceito de posição original e 

véu da ignorância, determinando que a posição original deve abstrair as contingências 

do mundo social, enfim, desconsiderar as informações pessoais tais como: sua 

riqueza, sua cor, seu sexo, sua religião, seus dotes e suas preferencias morais, de 

modo que não escolham princípios de maneira parcial e que favoreçam seus 

interesses individuais.  

De forma abreviada, segundo o autor, os princípios seriam o princípio da 

liberdade igual e o princípio da diferença, sendo que o primeiro princípio, possui 

prioridade sobre o segundo, garantindo um sistema igual de liberdades básicas para 

todas as pessoas. Já o princípio da diferença, permite que as desigualdades 

econômicas e sociais existam somente se ocorrerem em benefício das pessoas 

menos favorecidas na sociedade. Tem como características a ideia de reciprocidade 

e do benefício mútuo na medida que “o bem-estar de cada um depende de um 

esquema de cooperação social sem o qual ninguém teria uma vida satisfatória; 
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reconhecem também que só podem esperar uma cooperação voluntária de todos se 

os termos do esquema forem razoáveis”36  

Segundo Rawls partindo desse quadro inicial, os indivíduos conseguem se 

libertar de suas características e circunstâncias pessoais, permitindo que se chegue 

a um acordo, imparcial entre pessoas consideradas livres e iguais, de forma que se 

crie um sistema equitativo de cooperação social, através de seus representantes, o 

que em outras palavras é a própria concepção de justiça equitativa, reconhecida por 

todos os integrantes da sociedade, dentro de uma visão de contrato social diferente 

de Hobbes, Locke e Rousseau, na medida em que tenta conciliar dois conceitos, o da 

liberdade e o da justiça social, enfim, a justiça distributiva, a ideia de distribuição 

adequada de bens, expressa através do princípio da diferença. 

Na sua obra Uma Teoria da Justiça (A Theory of Justice), Rawls nos ensina 

que para uma sociedade ser justa deverá obedecer a três princípios: garantia das 

liberdades fundamentais para todos; igualdade equitativa de oportunidades; e 

manutenção de desigualdade apenas para favorecer os mais desfavorecidos. 

Dentro dessa perspectiva de justiça distributiva de Rawls a tributação 

desempenha papel importante como instrumento de justiça social, buscando contribuir 

com a diminuição das desigualdades socioeconômicas, através da redistribuição de 

riquezas. Ao desempenhar a sua função social, conforme as regras da lei maior de 

1988, o Estado deverá promover a Justiça Social através de uma tributação que esteja 

de acordo com os propósitos constitucionais. A justiça social, um dos objetivos da 

ordem social estampada no art. 193 da CRFB/88, tema presente em qualquer dos 

poderes de um estado democrático, está atrelada a observância da destinação dos 

recursos provenientes das receitas públicas, originárias ou derivadas, de forma a dar 

mais ênfase à satisfação das necessidades públicas dos menos favorecidos em 

detrimento aos mais prósperos e ricos, de modo a diminuir as desigualdade sociais. 

Pela ótica fiscal, diferentemente, se consideram todas as receitas e as 

despesas por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Com isso se 

pretende observar o princípio constitucional do equilíbrio orçamentário, previsto no art. 

165 § 5º I, II, III CRFB/88, o que significa dizer que a lei anual deve ser equalizada em 

suas receitas e despesas.   

 
36 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.110. 
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No caso desta pesquisa, nos interessa a justiça tributária que diferentemente 

da justiça fiscal e social compõe o que a doutrina, nas palavras de Sérgio Ricardo 

Ferreira, chama de justiça pública. 37 

No nosso entendimento e dentro da perspectiva de justiça distributiva de Rawls 

a Justiça Tributária se constitui num sistema normativo tributário justo, lastreado nos 

princípios previstos na Constituição, quais sejam, o da capacidade tributária e o da 

isonomia tributária.  

Este sistema, além de uma correta tributação, que evite incidir sobre o 

consumo, por se uma forma desigual de arrecadação, visto que, neste caso, quem 

tem uma capacidade econômica menor é tributado da mesma forma de alguém que 

seja possuidor de renda e patrimônio bem superiores ao seu, se buscaria além da 

estreita observância ao caráter pessoal do tributo e à capacidade contributiva 

individual, a sua justa medida para que os serviços públicos fossem prestados a todos 

pelo Estado de forma equânime, até porque esse ó papel que se espera dentro de um 

estado democrático de direito. 

Neste contexto, é de grande importância frisar que a justiça tributária advém da 

associação perfeita entre os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, os 

quais, juntos são capazes de proporcionar a busca de um sistema de tributação mais 

equilibrado e justo de forma a beneficiar os menos favorecidos, conforme os 

ensinamentos de Rawls. 

Na verdade, os princípios acima citados estão profundamente relacionados, o 

que em outras palavras, permite que a sua observância nos leve a uma tributação 

equitativa na proporção da capacidade contributiva dos contribuintes visando 

satisfazer as necessidades públicas desse Estado, diminuindo, assim, as 

desigualdades sociais através da distribuição das riquezas. 

E dessa forma, dentro da concepção de uma das hipóteses desse trabalho: - A 

instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria correspondem ao conceito 

de ideal de justiça tributária, podemos considerar que esse desejo de justiça 

tributária será observado sempre que houver a conciliação dos princípios da 

capacidade contributiva e da isonomia tributária na busca da diminuição das 

desigualdades sociais de forma a beneficiar sempre os menos favorecidos. 

 
37 MOTA, Sérgio Ricardo Ferreira. Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil, São Paulo: MP 
Editora, 2010. p.149. 
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A seguir passaremos, no próximo subitem, a abordar de que forma, ou seja, 

quais os instrumentos de que se vale o Direito Tributário para disciplinar a relação 

jurídica existente entre o sujeito ativo e passivo. 

São as chamadas fontes do Direito Tributário as quais deverão carregar no seu 

âmago os princípios acima explicitados.  

 

1.4 AS FONTES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E AS ESPÉCIES DO SISTEMA ATUAL 

 Fonte, de um modo geral, é o lugar de onde brota, através da terra, a água, é 

o ponto de partida de onde nasce alguma coisa. Assim como a água brota da fonte o 

Direito Tributário também tem seu nascedouro nas suas fontes formais ou materiais. 

Fontes formais são os atos normativos ou o conjunto de normas que dão 

nascimento ao Direito Tributário, chamadas pelo Mestre Ives Gandra de a 

manifestação da expressão do direito38. 

De outra forma, fontes materiais são os atos, fatos e situações econômicas do 

nosso cotidiano que o legislador ordinário, através das fontes formais, os inclui no 

chamado campo de incidência tributária, campo esse que passa a conter os fatos, 

atos e situações, agora, jurídicas, chamados de hipóteses de incidência, as quais, 

uma vez ocorrendo na prática, serão capazes de dar nascimento aos fatos geradores 

da relação jurídica tributária entre os sujeitos ativo e passivo.  

Ao discorrer, doravante, sobre as fontes do Direito Tributário, dentro do que se 

propõe o presente trabalho, iremos nos ater, somente, às fontes formais, ou sejam as 

leis tributárias.  

É lícito supor então, que as Fontes Formais Principais ou Primárias, as leis em 

suas diversas modalidades, ou sejam, as Leis Tributárias em seus vários tipos, têm 

como fonte por excelência as normas constitucionais, quer pela posição hierárquica 

que ocupam dentro das leis ou porque, conforme já vimos, é na Lei Maior que estão 

disciplinados o poder fiscal e os princípios tributários aos quais o legislador ordinário 

deve obediência. Destarte, as demais Leis Tributárias têm que ser compatíveis com a 

Constituição. 

Além da fonte formal principal constituída pelas normais constitucionais, 

parece-nos válido afirmar que as Leis Tributárias se constituem, além dos Tratados e 

 
38 SILVA MARTINS, Ives Gandra, Curso de Direito Tributário Ives Gandra da Silva Martins 
coordenador. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 56. 
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Convenções Internacionais dos seguintes diplomas legais encontrados no art. 59, 

Subseção I, Seção VIII, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Título IV – Da Organização 

dos Poderes da CRFB/88: Emendas à Constituição; Leis Complementares; Leis 

Ordinárias; Leis Delegadas; e Medidas Provisórias. 

Quanto aos demais diplomas, os Decretos Legislativos são regras jurídicas 

aprovadas por maioria simples e promulgadas pelo Presidente da República que 

determina a sua publicação. Vêm a ser o veículo usado para a aprovação de Tratados 

e Convenções Internacionais, assim como para ratificação de Convênios celebrados 

pelos Estados-Membros. Já as Resoluções são aprovadas pelo Senado Federal, 

obedecem ao princípio da reserva legal e a elas somente são permitidas disporem de 

matérias previstas pela Constituição Federal, cujo exemplo é o encontrado na fixação 

dos limites máximos permitidos às alíquotas do imposto estadual por causa mortis. 

Em suma, os Decretos Legislativos e as Resoluções, juntamente com os atos 

administrativos normativos, fazem parte das fontes formais chamadas 

complementares, cujo campo de atuação, conforme o próprio nome indica, não lhe 

empresta a legitimidade para criar ou majorar tributos.  

Os Decretos legislativos e as resoluções existem dentro da Legislação 

Tributária para complementar, regulamentar, fixar valores às Leis Tributárias. Quando 

atos normativos emanados das autoridades administrativas superiores, estes irão 

traçar as diretrizes, aos seus subordinados, determinando ou proibindo a prática de 

certos atos fixando a maneira de entender as normas jurídicas superiores. 39 

 Com relação aos diplomas acima apontados, é importante assinalar os 

seguintes aspectos ao que estamos agora abordando. O primeiro é que das fontes 

formais primárias, a nossa Constituição não cria tributos, vez que se sobrepõe a outras 

normas jurídicas, determinando os princípios orientadores do sistema jurídico, assim 

como estabelece a forma e o conteúdo das normas que o compõem. 

Em segundo lugar, a Lei Complementar só pode criar tributo quando, 

expressamente, previsto no corpo da Carta Maior. Seu objetivo é disciplinar as 

matérias previstas especialmente pela Constituição e a sua aprovação depende de 

votação da maioria absoluta tanto na Câmara dos Deputados como do Senado. No 

campo do Direito Tributário presta-se a Lei Complementar como o veículo apropriado 

 
39 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. pp. 
50 - 56. 
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para as chamadas normas gerais, regulando as limitações constitucionais do Poder 

de Tributar e dispondo sobre os possíveis conflitos de competência tributária.  

Em terceiro lugar, as leis ordinárias são normas jurídicas cuja aprovação 

depende tão somente dos votos da maioria relativa, ou simples do Poder Legislativo 

seja da União, como dos Estados e Municípios. Trata-se, assim, de veículo próprio 

para a instituição, majoração de tributos e suas obrigações acessórias. 

Falando, em quarto lugar das Medidas Provisórias, precisamos lembrar que 

esses atos normativos são editados não pelo Poder Legislativo, mas sim pelo 

Presidente da República em caso de relevância e urgência, os quais deverão ser 

convertidos em lei pelo Congresso no prazo de trinta dias, sob pena de perderem sua 

eficácia. Conforme já vimos anteriormente, quando da apresentação dos Princípios 

Constitucionais, há a necessidade de lei em sentido formal para a instituição e 

majoração de um tributo, em assim sendo a MP só é veículo para esse fim quando se 

tratar do imposto extraordinário em caso de guerra. 

Outro aspecto interessante é, na realidade, o fato curioso que verificamos 

durante o transcorrer das nossas aulas ministradas no 3º grau. Trata-se, na verdade 

do hábito que nós brasileiros temos de chamar a lei ordinária de puramente lei. Com 

isso o vocábulo Lei, que é gênero, no qual se inserem a lei ordinária e as demais 

espécies acima apontadas, torna-se, principalmente, para os iniciantes no estudo do 

Direito Tributário, ponto de difícil compreensão, ainda mais porque o legislador ao se 

referir às demais espécies não economizou na sua descrição chamando-as, sempre, 

de Emendas Constitucionais, Leis Complementares e assim por diante, 

comportamento que não tem ao se referir a lei ordinária, chamando-a, simplesmente, 

de Lei. 

Assim é conveniente espancar essa questão de uma vez, registrando que no 

nosso Sistema Tributário quando nos depararmos com a expressão lei, significa dizer 

Lei Ordinária.  

Exceção é feita, somente, ao art. 150 I da CRFB/88 porque neste dispositivo 

legal a expressão lei está empregada no sentido de lei material.  

Para resumir nossas palavras até aqui apresentadas neste capítulo, nos 

valemos dos ensinamentos do Mestre Aliomar Baleeiro40:  

O poder de tributar, na Constituição, é regulado segundo rígidos princípios 
que deitam raízes nas próprias origens históricas e políticas do regime 

 
40 BALEEIRO, Aliomar, Direto tributário brasileiro. 11 ed. atualizada por Misabel Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense. 2006. p. 90. 
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democrático por ela adotado. Vários desses princípios abrigam limitações ao 
exercício daquele poder e não apenas à competência tributária.  
O mais universal desses princípios, o da legalidade dos tributos, prende-se à 
própria razão de ser dos Parlamentos, desde a penosa e longa luta das 
Câmaras inglesas para efetividade da aspiração contida na fórmula “no 
taxation without representation”, enfim, o direito de os contribuintes 
consentirem - e só eles - pelo voto de seus representantes eleitos, na 
decretação ou majoração de tributos. As Constituições, desde a 
independência americana e a Revolução Francesa, o trazem expresso, 
firmando a regra secular de que o tributo só se pode decretar em lei, como 
ato da competência privativa dos Parlamentos. 

 

Deste modo, somente as Emendas Constitucionais, as Leis Complementares 

quando assim autorizadas pela Constituição, as Leis Ordinárias, as Leis Delegadas, 

as Medidas Provisórias e os Tratados e Convenções Internacionais podem instituir 

tributos e assim representar a expressão lei, no sentido material, contida na letra do 

Art. 150 I da Lei Ápice que abarca o princípio da legalidade. 

De posse dos Princípios Constitucionais Tributários e das espécies de Leis 

Tributárias que viabilizam a instituição e majoração dos tributos, podemos passar a 

abordar as espécies tributárias do sistema atual. 

Ao passarmos a tratar das espécies que compõem o Sistema Tributário 

Nacional temos que esclarecer que o faremos levando em consideração a corrente 

que divide o gênero tributo em 5 espécies, mais conhecida como a corrente 

quinquipartida. 

A filiação à corrente defendida por nomes como Fábio Leopoldo de Oliveira, 

Ives Gandra da Soares Martins e Hugo de Brito Machado41 além de apresentar na sua 

divisão todas as espécies encontradas da CRFB/88, inclui as demais correntes que 

ora dividem as espécies em bipartida, tripartida e quadripartida.  

Estancando de vez a controvérsia acerca das espécies tributárias existentes na 

carta maior, vejamos a citação de Leandro Paulsen sobre a posição do Min. MOREIRA 

ALVES em voto condutor proferido quando do julgamento do RE 146.733-9/SP, em 

que se discutiu a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro instituída 

pela Lei n. 7.689/88, optou pela classificação quinquipartida, afirmando:  

De efeito, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as 
contribuições de melhoria) a que se refere o artigo 145 para declarar que são 
competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, os artigos 148 e 149 aludem a duas outras modalidades 
tributárias, para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo 
compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no 

 
41 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 42 
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domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas.42 

 

A CRFB/88 a partir do primeiro artigo do título reservado à Tributação e ao 

Orçamento, aponta as seguintes espécies tributárias, começando pelo art. 145.  

Diz o seu caput: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir os seguintes tributos”: 

Dentro dos seus incisos estão as três primeiras espécies tributárias do nosso 

Sistema.  

 Com relação a primeira, os impostos, podemos dizer, consoante com o que 

preconiza o art. 16 do CTN que imposto é a espécie de tributo que tem como fato 

gerador da respectiva obrigação um pressuposto de fato alheio a uma atividade estatal 

dirigida ao contribuinte.  

 É o imposto aquela espécie de tributo na qual o contribuinte não tem direito a 

uma prestação do Estado que venha lhe beneficiar. Assim, o imposto é devido tão 

somente pela ocorrência do fato, ato, negócio econômico, ligados direta e 

pessoalmente ao contribuinte, ou seja, fato, ato ou negócio que revelam a capacidade 

econômica do sujeito passivo.  

 As características acima descritas emprestam a essa espécie tributária a 

prerrogativa prevista no o art. 167 IV da CRFB/88 que descreve a vedação da 

vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Em consequência, 

torna-se irrelevante para o Direito Tributário o que e onde o Estado irá aplicar os 

recursos provenientes dessa receita derivada. Esse dispositivo é que irá permitir uma 

maior flexibilidade de utilização desses recursos financeiros obtidos pelo Estado na 

satisfação das necessidades públicas dentro das políticas existentes na plataforma de 

governo.  

 O nosso Código Tributário divide os impostos em quatro grupos, segundo a 

seguinte visão: impostos sobre o comércio exterior; impostos sobre o patrimônio e a 

renda; impostos sobre a produção e a circulação; e impostos especiais. 

 Conforme verificado anteriormente, nossa Constituição distribui e delimita a 

competência tributária entre os entes da federação, sendo assim segundo a 

 
42 Idem. Curso de direito tributário completo. 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. 1. Disponível em 
<https://books.google.com.br/books=8547216723. Acesso em: 23 abr. 2019. 
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classificação encontrada na CRFB/88, os impostos se dividem em: federais; 

estaduais; e municipais. 

 Com o intuito de se deixar uma visão geral dos impostos, antes de tratar da 

próxima espécie tributária é válido mencionar, também, a conceituação encontrada na 

doutrina a cerca desse tributo.  

 Conforme autores renomados, tais: Cláudio Carneio, Eduardo Sabbag e Regina 

Helena, dentre outros, doutrinariamente, os impostos se dividem em: 

A) Ordinários ou extraordinários  

 Ordinários são os impostos previstos na CRFB/88 dentro da competência 

tributária de cada ente, ou seja, dentro da ordem constitucional. 

 Extraordinário, ao contrário, são aqueles que compreendem a competência 

extraordinária privativa da União para instituir impostos novos e em caso de guerra, 

de acordo com o art. 154 I e II da CRFB/88, permitindo até que haja invasão da 

competência tributária por parte da União. Como o próprio nome revela é o caso de 

um imposto fora do comum, fora da ordem normal da distribuição da competência 

tributária, para situações extraordinárias.  

B) Diretos ou indiretos  

 Imposto direto é aquele que incide diretamente sobre a figura do contribuinte, 

não permitindo assim a repercussão do ônus tributário, o que em outras palavras, 

significa dizer, não permite o repasse do valor pago pelo imposto devido a outrem.  

 É o imposto que o contribuinte demonstra maior insatisfação na hora do seu 

pagamento porque seu valor não vem maquiado dentro do preço pago por um serviço 

ou por um bem, vem, sim, de forma explícita, clara, é o desfalque realizado pelo 

Estado, que obriga o contribuinte a desembolsar determinado numerário, para assim 

satisfazer a obrigação tributária. Neste caso o sujeito passivo é o devedor de fato e 

de direito. Exemplos que bem evidenciam essa situação são o Imposto de Renda (IR), 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), enfim, todos os impostos referentes ao patrimônio e a renda, cujo 

pagamento é suportado inteiramente pelo sujeito passivo.  

 Mister se faz chamar a atenção para esse ponto, na medida em que o dado 

insatisfação do contribuinte, ou seja, essa péssima cultura existente entre nós em 

relação a aversão aos impostos diretos, será de suma importância na composição da 
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conclusão dessa pesquisa e será abordada nesse trabalho na parte destinada a 

questão comportamental do contribuinte. 

 Por outro lado, indireto é aquele imposto cujo sujeito passivo de direito da 

relação jurídica tributária é um e o de fato é outro. Assim teremos o sujeito de fato 

desembolsando o numerário para o pagamento do tributo enquanto o verdadeiro 

contribuinte jurídico, o sujeito passivo de direito utilizando esse pagamento, irá, 

somente, carrear o numerário ao erário público. Essa situação ocorre porque na 

prestação do serviço ou na aquisição de um bem, o contribuinte de direito, fabricante, 

comerciante ou prestador de serviço embute no preço o valor do imposto devido. A 

essa prática dentro da cadeia produtiva da economia, assegurada no nosso sistema 

pelo princípio constitucional da não cumulatividade previsto nos arts. 153 § 3º II e 155 

§ 2º I da CRFB/88, autoriza a compensação do que for devido em cada operação com 

o montante cobrado nas anteriores, é o que chamamos de repercussão do ônus 

tributário. 43 

Os exemplos clássicos são encontrados nos impostos referentes a produção e 

circulação, ou sejam: imposto sobre produtos industrializados (IPI) e o imposto sobre 

as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações se iniciem no exterior (ICMS). 44 

C) Pessoais ou reais 

 Pessoais são chamados os impostos que envolvem obrigação da pessoa. É a 

pessoa do sujeito passivo quem responde pelo imposto. Encontramos essa situação, 

claramente, no IR.  

 De forma diferente, os impostos são reais quando tratam o contribuinte tendo 

em vista apenas a matéria tributária, ignorando a situação pessoal do sujeito passivo. 

Neste caso o imposto não envolve a pessoa, mas somente o bem. Para exemplificar 

podemos citar o IPTU. 45 

 

 
43 CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 
272 - 279. 
44 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 362. 
45 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva. 2009. p. 113. 
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D) Fiscais ou extrafiscais 

 Fiscais são os impostos que irão gerar receita para o orçamento oriundo do 

Poder Fiscal do governo. Visam única e exclusivamente esse objetivo. É caso típico o 

IR.  

 Ocorre que determinados impostos se prestam além, é claro, de propiciarem 

receita aos cofres do governo, em atingir outro objetivo que é diverso ao da simples 

entrada de recursos financeiros. Esses impostos visam objetivos de política 

econômica, cuja prerrogativa só irá alcançar os impostos federais visto que somente 

o governo central pode e tem legitimidade para traçar esses objetivos  

 O governo central, através da manipulação de suas alíquotas, que 

normalmente é expressa por um valor percentual a ser calculado sobre a base de 

cálculo, a expressão econômica do fato gerador, interfere na economia ora freando o 

consumo ou dificultando a entrada de produtos estrangeiros, aumentando esses 

percentuais. Em sentido inverso, diminuindo suas alíquotas estará o governo 

incentivando a população a consumir ou facilitando as importações. Agindo dessa 

maneira, poderá através da característica da extra fiscalidade desses impostos manter 

a economia do país em patamares traçados para determinado período.  

 É evidente que para esse mecanismo funcionar, não poderá o governo central 

ficar atrelado ao que preconizam os princípios da legalidade e anterioridade. Por isso 

o legislador originário por ocasião da escrita do art. 153 § 1º da CRFB/88 tratou de 

permitir que a União, alterasse s alíquotas dos impostos de importação (II), exportação 

(IE), IR e o de operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores 

mobiliários (IOF), dentro do mesmo exercício financeiro e sem a necessidade de fazê-

lo através de lei, dando, assim, condições de eficiência e eficácia à manipulação de 

suas alíquotas.46  

E) Fixos, proporcionais, progressivos  

 Sem nos alongarmos, fixos são os impostos estabelecidos por quota fixa, cujo 

exemplo é encontrado na cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

(ISS), dos advogados.  

 
46 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva. 2009. p. 114. 
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 Proporcionais são os impostos onde a alíquota é fixa e a base de cálculo é 

quem varia. Para vislumbrarmos exemplos desses impostos, basta nos lembramos do 

ICMS cobrado sobre os valores expressos nas notas fiscais das mercadorias e 

serviços alcançados por essa espécie tributária. 

 Progressivos são aqueles onde tanto a alíquota quanto a base de cálculo 

variam de acordo com uma tabela, previamente, estabelecida. Finalizando, essa 

classificação é típica do IR, onde até determinados ganhos líquidos incidem uma 

alíquota variando de acordo com o aumento da renda auferida no exercício 

financeiro.47  

 Em relação aos impostos se faz necessário esse maior aprofundamento uma 

vez que por ocasião da apresentação da parte relativa a questão política que envolve 

o tema central, a contribuição de melhoria, se fará necessário levar daqui todos esses 

aspectos pertinentes aos impostos, visto que seu entendimento facilitará a 

compreensão e a aceitação da conclusão da pesquisa. 

O inciso II do Art. 145 da CRFB/88 nos oferece a segunda espécie tributária, 
qual seja, a taxa:  

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos:  
“taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição”. 

 

Com relação ao conceito poder de polícia, instituto mencionado acima, o art. 

78 do CTN o define e assim é oportuno transcrevê-lo:  

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 
ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
Parágrafo único: Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

 

 Sintetizando, poder de polícia é uma atividade fiscalizadora de direitos e 

interesses em prol da coletividade. 

 
47 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p 365. 
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 Além do exercício do poder de polícia a taxa também é devida quando da 

utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. O 

entendimento do que vem a ser utilização efetiva ou potencial, serviços específicos e 

divisíveis estão esclarecidos, legalmente, no art. 79 do CTN.  

 Por se tratar de serviços públicos prestados por qualquer um dos entes da 

federação que tenha essa atribuição, é obvio que a CRFB/88 não poderia especificá-

los como o fez com os impostos que independem da prestação de atividade estatal. 

Deste modo será competente para criar ou majorar uma taxa o ente da federação, a 

União, os Estados-membros e o Distrito Federal e os Municípios, que tiver 

competência para desenvolver a atividade fiscalizadora ou colocar o serviço público à 

disposição da população48.  

 Em outras palavras, não há discriminação constitucional das taxas posto que 

poderá haver tantas taxas quantas sejam as atividades estatais.  

 Encerrando esse tópico, convém registrar que as taxas seguem o princípio do 

custo benefício. Há uma relação entre o custo cobrado pelo Estado e o benefício 

oferecido, usufruído ao contribuinte. No entanto essa relação não é direta, não é uma 

equivalência matemática direta, exata. O que o contribuinte paga de taxa deve ser 

mais ou menos o custo da atividade, do serviço prestado pela administração.  

 Vimos, anteriormente, que para os impostos há uma vedação constitucional 

que impede a vinculação de suas receitas, aqui, nas taxas, a contrário senso, é 

facultada a vinculação da sua receita a despesa realizada.  

 Chegando ao final do art. 145 da atual constituição, verificamos que no inciso 

III, está disposto que os entes da federação poderão instituir: “contribuição de 

melhoria, decorrente de obras públicas”.  

Cabe por enquanto, somente o registro, sem entrarmos, ainda, a fundo nessa 

espécie tributária, dos preciosos trabalhos desenvolvidos por Hely Lopes Meireles 

acerca do conceito de obra pública49: 

Feitas essas necessárias considerações sobre o amplo conceito de obra 
pública, esclarecemos que, embora tratando de equipamento urbano, 
equipamento administrativo, empreendimento de utilidade pública ou edifício 
público, o contrato administrativo só será de obra pública se, como dissemos 
acima, objetivar uma construção, reforma ou ampliação de imóvel, porque o 
que caracteriza obra, para fins de contratação administrativa, e a distingue do 

 
48 CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2016. pp. 
272 - 281. 
49 MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro atualizada por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 23 ed. Rio de Janeiro. Malheiros 
1998. p. 225. 
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serviço é a predominância do material sobre a atividade operativa. É 
exatamente o que ocorre com a construção, reforma ou ampliação de imóvel, 
cujos conceitos examinaremos a seguir. Ademais, a obra é limitada no tempo 
e o serviço público tem caráter de continuidade. 

 

Já Maria Sylvia Zanella di Pietro nos traz a seguinte definição de serviço 
público50:  

Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 
parcialmente público. 

 

Dessa forma podemos afirmar que obra pública, para os fins desse trabalho 

difere de serviço público e é a atividade administrativa que muda a realidade fática.  

 Vencido esse primeiro momento esclarecedor e sendo, portanto a espécie 

tributária Contribuição de Melhoria tema desse estudo, todos os aspectos relevantes 

inerentes a esse tributo pretendemos, exaustivamente, abordá-los adiante.  

 Prosseguindo na apresentação das cinco espécies tributárias do nosso 

sistema, encontraremos a quarta espécie, os empréstimos compulsórios, inserida no 

nosso sistema a partir da Emenda Constitucional (EC) nº18/65 e consagrada no art. 

148 da CRFB/88.  

 Diz o dispositivo legal:  

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. 

 

 Os empréstimos compulsórios para parcela da doutrina, também são 

conhecidos por impostos restituíveis. Dentro dessa concepção podemos notar a 

grande diferença dessa espécie de tributos das demais, a devolução, em tese, do 

numerário fruto da exação51. 

 Trata-se de uma prestação compulsória em dinheiro, que o Estado exige com 

base no seu poder fiscal, de certas pessoas, nas condições e formas previstas em lei, 

com destinação da receita determinada, cujo reembolso ao contribuinte deve ser 

 
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25 ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 83. 
51 MAZZA, Alexandre. Manual de direto tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. p. 174. 
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satisfeito oportunamente. A própria lei que estabelece o empréstimo compulsório, 

estabelece o prazo que será restituído.  

 Devemos ressaltarmos três aspectos técnicos dos empréstimos compulsórios: 

o primeiro é que somente a União poderá instituí-lo; o segundo é a imposição 

constitucional de ser através de lei complementar; e o terceiro e último é a 

obrigatoriedade da vinculação da sua receita à despesa que o fundamentou.  

 Para finalizarmos a apresentação da última espécie tributária dentro da 

corrente quinquipartida, qual seja, as contribuições especiais, podemos começar 

afirmando tratar-se de espécie tributária com pressuposto de fato típico, ou seja, 

atividade estatal que ao invés de ser prestada diretamente pelo Estado, é suportada 

por determinados grupos sociais, profissionais ou econômicos, que diretamente irão 

beneficiar esses grupos e reflexamente, de maneira indireta, irão beneficiar toda a 

coletividade. 

 Sua previsão legal é encontrada nos art. 149 e 195 da CRFB/88. 

 Enquanto contribuição econômica destina-se ao custeio de serviços e encargos 

decorrentes da intervenção da União no domínio econômico, ou do monopólio de 

determinada indústria ou atividade. Como mero exemplo ilustrativo, dentro das várias 

situações de intervenção no domínio econômico, citamos a contribuição suportada por 

aqueles que se utilizam do frete marítimo, quando do pagamento do Adicional ao Frete 

para a Renovação da nossa Marinha Mercante, instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 

e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. Com as alterações trazidas pelas Leis nº 

12.599/2012 e 12.788/2013, a administração das atividades relativas à cobrança, 

fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento passou a ser de responsabilidade 

da Receita Federal do Brasil (RFB). Em 30 de maio de 2014, foi publicado o Decreto nº 

8.257, de 29 de maio de 2014, regulamentando os dispositivos legais relativos ao 

exercício da competência pela RFB, tal contribuição é mais conhecida por sua sigla 

AFRMM.  

 Quando Contribuição Social visam o custeio de serviços e encargos 

decorrentes da Previdência Social e, esgotando esse tópico das espécies tributárias, 

quando na forma de Contribuição Profissional, tem o objetivo de custear as atividades 

dos órgãos sindicais e corporativos, de natureza autárquica, vinculados ao Ministério 

do Trabalho que zelam pelo exercício de uma atividade profissional, exceto para a 
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de acordo com o posicionamento do STJ, cuja 

ementa é citada por Cláudio Carneiro.52 

 Antes de embarcamos nas considerações apontadas no próximo capítulo, o 

qual passará, dentro desta primeira parte destinada à questão jurídica, a abordar, 

especificamente, a espécie tributária Contribuição de Melhoria (CM), motivo central 

da pesquisa realizada, torna-se conveniente fazermos uma rápida síntese do que, até 

aqui, foi abordado. 

 Abordamos no capítulo 1, o surgimento do estado por entender que a criação 

do Estado teve como estopim a busca da satisfação das necessidades públicas o que 

levou, dentro de um Estado de Direito, a autorização constitucional da prerrogativa de 

utilização do poder denominado fiscal, cujo objetivo era permitir a obtenção dos 

recursos financeiros necessários a satisfação daquelas necessidades. Logo a seguir, 

no verificamos o sistema tributário nacional os Princípios Constitucionais Tributários e 

as Limitações ao Poder de Tributar, princípios constitucionais estes, que norteiam a 

relação jurídica entre os cidadãos e o Estado, para depois demonstrarmos de que 

maneira esses princípios são, juridicamente, exteriorizados através das fontes do 

Sistema Tributário Nacional. 

 Deste modo, chegamos nas 4 primeiras espécies tributárias que compõem o 

nosso sistema quais sejam: Impostos, Taxas, Contribuições Sociais e Empréstimos 

Compulsórios para, assim, chegarmos a quinta e última espécie tributária denominada 

Contribuição de Melhoria, foco central dessa pesquisa. 

 

2 SURGIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NO BRASIL E NO DIREITO 

COMPARADO 

Doravante, dentro do nosso trabalho iremos focar nas informações pertinentes 

à Contribuição de Melhoria (CM), tema central do nosso estudo, para tanto dentro 

deste capítulo tentaremos trazer os pontos mais importantes que tratam do seu 

surgimento. 

 Na nossa doutrina, notadamente, a obra que com mais abrangência e 

profundidade inigualáveis nos apresenta todo o histórico do tributo Contribuição de 

Melhoria, mundo afora, é sem sombra de dúvidas, a trazida em 1981 por João Baptista 

 
52 CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 
341. 
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Moreira, ao escrever o Volume VIII do Tratado de Direito Tributário Brasileiro 

idealizado por Aliomar Baleeiro. Sendo assim o marco teórico dessa pesquisa. 

 Numa dissertação de mais de 120 páginas do livro, o autor traça, de forma 

densa e academicamente cirúrgica, os vestígios iniciais da instituição do nosso tributo, 

citando, para começar o Direito Romano até 1978 dentro da legislação pátria em vigor 

à época. 

 Tentaremos, a seguir, condensar o excelente trabalho de pesquisa do Mestre 

João Baptista Moreira, ousando iniciá-lo a partir do ano de 1200, visto que muito se 

fala sobre a origem da Contribuição de Melhoria apontando-se precedentes 

remotíssimos que beiram o século XIII.  

 Nos estudos realizados, em 1217, na província italiana de Treviso, ao norte da 

Itália, observamos a cobrança de tributação dos proprietários adjacentes de uma rua 

nova.  

 Anos após, em 1250, agora na Inglaterra, no condado de Kent, notamos o 

primeiro sinal da instituição e cobrança de CM, naquela ilha. Tratava-se da obra de 

reparação dos diques passando pela drenagem dos pântanos de Rommey, cujos 

gastos que envolviam a reconstrução de diques, sua manutenção e reparação, 

ficariam a cargo dos proprietários dos imóveis beneficiados53. 

Constatamos, também, outra origem remota e outro sinal da instituição e 

cobrança da CM, aparece de novo ,em 1296, na Itália, na cidade de Florença, por 

ocasião dos melhoramentos para a construção da praça onde se localiza a Igreja de 

Santa Maria dei Fiore, cujas obras foram custeadas pelos proprietários limítrofes 

beneficiados54. 

A partir de 1300 até 1600, passando por Itália, França, Inglaterra, Espanha e 

Portugal, Baptista apresenta a tributação realizada em face de obrigações de 

reparação, ampliação ou melhoramentos, conforme quadro sinóptico geral existente 

na cronologia apresentada na obra acima citada, cuja leitura nós recomendamos.  

A respeito desse salto observado acima de 300 anos, dentro da evolução 

histórica da Contribuição de Melhoria, oportuno salientar a importante ressalva 

 
53 MOREIRA, João Baptista. Tratado de Direito Tributário Brasileiro, Vol. VIII. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, p. 160. 
54 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 2 ed. rev., aum. e atual. v.1. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993, p. 561.  
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assinalada pelo autor, citando o mestre Rubens Gomes de Souza, a respeito desse 

intervalo histórico. Senão vejamos55:  

Os autores procuram encontrar as origens da contribuição de melhoria em 
certos tributos romanos ou medievais, destinados a levantar fundos para a 
construção e conservação de estradas e pontes e dos muros fortificados das 
cidades. Todavia, parece mais provável que esses tributos antigos tivessem 
antes um caráter semelhante ao das atuais taxas de pavimentação e 
conservação de estradas e ruas: faltava-lhes, com efeito, um elemento 
essencial do conceito de contribuição de melhoria, que é o elemento da 
valorização da propriedade particular em consequência da obra pública. Esse 
conceito é relativamente moderno e está ligado à ideia do enriquecimento 
sem causa.  

 

Entretanto, dentre a maioria dos autores estudados verificamos que há 

unanimidade em apontar que o marco legislativo precursor da Contribuição de 

Melhoria ocorreu no ano de 1605, na Inglaterra, por ocasião das despesas realizadas 

para tornar o Rio Tâmisa mais navegável56. 

Conta a história que o custo do empreendimento foi bastante elevado e que ao 

término da empreitada verificou-se que os súditos, especialmente os londrinos, tinham 

acabado de obter grande conforto57. Logo o Parlamento Britânico concluiu que, após 

a retificação do rio, uma classe de súditos auferira uma especial vantagem patrimonial: 

os proprietários das áreas rurais mais próximas a Londres, cujas terras, antes 

alagadiças, se tornaram extremamente férteis em virtude do húmus depositado ao 

longo dos séculos após as várias enchentes ocorridas. Essas terras, pela proximidade 

de Londres e pela ótima produtividade no plantio de espécies alimentícias, 

principalmente hortaliças, tiveram uma vertiginosa elevação nos seus preços, cuja 

valorização decorrera da realização da obra pública custeada com tributos cobrados 

de todos os contribuintes.  

Daí ser instituído à época um tributo específico com a finalidade de alcançar 

essa mais valia imobiliária (a valorização) decorrente da obra pública. Criou-se o 

tributo denominado Betterment Tax, cuja técnica de apuração consistia em se 

comparar o valor da terra antes e depois da obra, relativamente a cada proprietário, 

obtendo-se o quantum das valorizações. Sobre esse quantum, incidia uma alíquota, 

 
55 Idem. Tratado de Direito Tributário Brasileiro, Vol. VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 165. 
56 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 6 ed. ampl. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1998. p.154. 
57 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6 
ed. Rio de Janeiro, 1994. p. 74. 
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cujo valor resultante era dividido em prestações suportáveis a serem pagas pelos 

beneficiados. O objetivo era pura e simplesmente captar a mais valia, a valorização, 

sem nenhuma correlação com o custo de obra.58 

A França, em 1672, 1678 e 1710, através de Decreto de Luis XIV, criou espécie 

tributária análoga à Betterment Tax. 

 Os Estados Unidos, no século XIX, em 1851, após decisão do juiz Rugles, a 

adotava com o nome de Special Assessments, firmando-a de vez no cenário 

constitucional americano como legítima manifestação do Poder Fiscal59 o que na 

época facilitou e muito a construção de sarjetas e calçadas.  

 Vejamos o que nos ensina o mestre João Baptista60: 

A história americana do tributo registra que contribuintes recalcitrantes à ação 
administrativa discricionária, que impunha compensações na desapropriação 
de terrenos para execução de obras públicas, provocaram a célebre decisão 
do Juiz Ruggles, no Tribunal de Nova York, em 1851, firmando a 
constitucionalidade da contribuição de melhoria como resultante da lei e não 
do discricionarismo administrativo. Desde então, o sucesso da aplicação da 
contribuição de melhoria nos Estados Unidos não teve paralelo. 

 

Enquanto isso, encontramos na velha Germânia sinais da instituição e 

cobrança da Contribuição de Melhoria “Erschliessungsbietrag – contribuição de 

urbanização” para fazer face aos custos de reconstrução e modernização de suas 

vilas e cidades medievais castigadas pelos estragos das guerras61.  

Os alemães, por seu pragmatismo, deixaram de lado a valorização do imóvel 

beneficiado, para se preocuparem, exclusivamente, com o custo da obra. O benefício 

é tomado como indicativo do contribuinte, dono do imóvel na área de interesse62. 

 Resumidamente, ao verificarmos, dentro do estudo histórico, os aspectos da 

sua origem e da sua evolução, podemos afirmar que encontramos, dois tipos jurídicos 

de Contribuição de Melhoria: 

A) A exação fiscal pela realização de obra pública, provocadora de mais-valia 

imobiliária, ou seja, critério da valorização; e  

 
58 Idem, ibidem, p. 74. 
59 BALEEIRO, Aliomar, Direto tributário brasileiro. 11 ed. atualizada por Misabel Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense. 2006. p. 571. 
60 MOREIRA, João Baptista. Contribuições Fiscais. Disponível em 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589>. Acesso em: 4 fev. 
2019. 
61 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6 
ed. Rio de Janeiro, 1994. p. 75. 
62Idem ibidem. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589
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B) A exação fiscal pela realização de obra pública geradora de benefícios aos imóveis 

lindeiros, cujos custos são rateados, ou seja, critério do custo da obra.63 

 Feitas e condensadas nossas considerações históricas, podemos apresentar o 

seguinte quadro em relação a norma tributária das contribuições de melhoria64 até aqui 

verificadas:  

 

Quadro 1 - Tipos Jurídicos e Contribuição de Melhoria 

 Hipóteses                                                                           Consequência 

Tipo custo da obra 

Obra pública + benefício no imóvel do 
particular 

Pagar o particular a sua cota parte no custo da obra 

Tipo mais valia imobiliária 

Obra pública + valorização no imóvel do 
particular 

Pagar o particular a sua parcela de valorização 
decorrente da obra pública 

Fonte COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário.  
6 ed. Rio de Janeiro, 1994. pp.75-85. 

 

 De um lado ficaram os pragmáticos alemães, com a “Erschliessungsbeitrag”, 

pelo critério custo, via tributo.  

 Do outro ficaram os ingleses, com o “Betterment Tax”, um imposto de melhoria, 

pelo critério valorização, via tributo. 

 Já os americanos, optaram pela “Special Assessment”, adotando o critério 

valorização, via preço ou tarifa através de concessão contratual. 

 A tratativa alemã da Contribuição de Melhoria é, indubitavelmente a mais rica, 

a mais robusta e a de melhor compreensão por nós, visto que a Special Assessment 

americana e os demais encargos existentes não se coadunam com a doutrina 

existente em relação à contribuição de melhoria e são na realidade impostos, taxas, 

e, também, preços65. 

Será dentro desse recorte, observando os ensinamentos da doutrina alemã que 

prosseguiremos a apresentação deste trabalho, buscando demonstrar as nossas 

linhas argumentativas.  

Por opção, deixamos de incluir, neste momento, a Alemanha e o Brasil na 

cronologia do histórico da Contribuição de Melhoria, uma vez que ao tratarmos, 

especificamente dela no nosso sistema tributário e no subitem 2.3, nos 

aprofundaremos nesse sentido, confrontando na sua evolução histórica, a existência 

ora no tipo custo da obra, ora no tipo mais valia imobiliária. 

 
63 Idem. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. p.76. 
64 Idem. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. p.85. 
65 MOREIRA, João Baptista. Tratado de Direito Tributário Brasileiro, Vol. VIII. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, pp.6 e 11. 
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2.1. A evolução histórica do tributo. A experiência moderna, em Portugal e América 

do Sul 

O instituto da contribuição de melhoria conhece vasta aplicação no direito 

tributário mundo afora, obedecendo aos dois sistemas acima mencionados, ora do 

custo da obra, hora da valorização. 

A ideia a seguir é apresentar as normas de outros países de forma a demonstrar 

que independentemente do tipo utilizado (custo da obra) ou outro (valorização 

imobiliária), a instituição e a cobrança acontecem segundo as normas em vigor, 

diferentemente do nosso sistema misto (mitigado ou heterogêneo) adotado no Brasil. 

Dentro da experiência internacional nos dias hoje, encontramos o aludido 

tributo com os seguintes nomes66: 

 - Portugal – Contribuições Especiais;  

 - Na Espanha – “Contribución de Mejoras”; 

 - Na Itália – “Contributi di Meglioria”;  

 - Na França – “Contribuition sur les Plus Values”;  

 - Nos Estados Unidos – “Special Assessment”; e 

 - Na Inglaterra – “Betterment Tax”.  

 Escolhemos, por conta dos laços históricos que nos unem a Portugal, iniciar 

por nossos descobridores algumas considerações sobre o tributo no direito alienígena.  

 Lá, tratadas como Contribuições especiais, elas se subdividem em contribuições 

de melhoria e contribuições de maior despesa.67  

 A Constituição da República Portuguesa prevê no seu art. 103:68  
 

(Sistema fiscal) 
1. O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado 
e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da 
riqueza.  
2. Os impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os 
benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes.  
3. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados 
nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou cuja 
liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei.  

 

 
66 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6 
ed. ver. ampl. Forense. Rio de Janeiro, 1994. p. 367. 
67 PORTUGAL, Diário da Republica Eletrónico. Disponível em https://dre.pt/lexionario/-
/dj/115069975/view. Acesso em: 21 abr. 2020. 
68 PORTUGAL, Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 
https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/Constitui%C3%A7%C3%A3o+da+Rep%C3%BAbli
ca+Portuguesa.pdf/75cbb3ef-b379-43a3-af8c-78ff82b1868f. Acesso em: 21 abr.2020. 

https://dre.pt/lexionario/-/dj/115069975/view
https://dre.pt/lexionario/-/dj/115069975/view
https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/Constitui%C3%A7%C3%A3o+da+Rep%C3%BAblica+Portuguesa.pdf/75cbb3ef-b379-43a3-af8c-78ff82b1868f
https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/Constitui%C3%A7%C3%A3o+da+Rep%C3%BAblica+Portuguesa.pdf/75cbb3ef-b379-43a3-af8c-78ff82b1868f
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O sistema tributário português é regulamentado pela Lei Geral Tributária que 
nos revela o seguinte:  

 

Artigo 3.º 
Classificação dos tributos 
1 - Os tributos podem ser: 
a) Fiscais e parafiscais; 
b) Estaduais, regionais e locais. 
2 - Os tributos compreendem os impostos, incluindo os aduaneiros e 
especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente as 
taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas. 
3 - O regime geral das taxas e das contribuições financeiras referidas no 

número anterior consta de lei especial. 
Artigo 4. 
Pressupostos dos tributos 
...1 - Os impostos assentam essencialmente na capacidade contributiva, 
revelada, nos termos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e do 
património. 
2 - As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na 
utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares. 
3 - As contribuições especiais que assentam na obtenção pelo sujeito passivo 
de benefícios ou aumentos de valor dos seus bens em resultado de obras 
públicas ou da criação ou ampliação de serviços públicos ou no especial 
desgaste de bens públicos ocasionados pelo exercício de uma actividade são 
consideradas impostos.69 

 

Em Portugal o critério utilizado é o da valorização imobiliária conforme podemos 

verificar nas obras realizadas para a construção de estradas circulares interna e 

externa de Lisboa e do Porto de acordo com Decreto-lei 43 de 03 de março de 1998:70  

Os investimentos efectuados ou a efectuar para a realização da CRIL, CREL, 
CRIP, CREP e respectivos acessos e da travessia ferroviária do Tejo, troços 
ferroviários complementares, bem como as extensões do metropolitano de 
Lisboa e a concretização de sistemas ferroviários ligeiros, vêm valorizar, 
substancialmente, os prédios rústicos e os terrenos para construção 
envolventes. Tal valorização justifica a criação de uma contribuição especial, 
nos termos já adoptados, em caso de obras públicas de elevados custos, nas 
zonas beneficiadas com o respectivo empreendimento.  
Artigo 4.  
1 - A contribuição especial criada nos termos do presente diploma constitui 
receita do Estado e tem uma duração de 20 anos. 
Artigo 5.º 
Sobre as áreas abrangidas pela contribuição especial criada nos termos do 
presente diploma não incidirá qualquer encargo de mais-valia ou qualquer 
outra contribuição especial.” 
“ANEXO 
REGULAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 

 
69 PORTUGAL, LEI GERAL TRIBUTÁRIA - Decreto-Lei n.º 398/98 – 17-12-98 - DR n.º 290/98 SÉRIE 
I-A. Disponível em: 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt-dl.aspx#1. 
Acesso em: 21 abr.2020. 
70 PORTUGAL, Decreto-Lei n.º 43/98 de 3 de Março. Disponível em 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/218486/details/maximized?q=decreto-lei+95-C%2F1997. 
Acesso em: 21abr.2020. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt-dl.aspx#1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/218486/details/maximized?q=decreto-lei+95-C%2F1997
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CAPÍTULO I 
Incidência 
Artigo 1. 
1 - A contribuição especial incide sobre o aumento de valor dos prédios 
rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para 
construção urbana, situados na área das seguintes freguesias: 
a) Com maior percentagem de área beneficiada: 
Artigo 2. 
1 - Constitui valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor do prédio à 
data em que for requerido o licenciamento de construção ou de obra e o seu 
valor à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido por aplicação dos coeficientes 
de desvalorização da moeda constantes da portaria a que se refere o artigo 
43.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, 
correspondendo, para o efeito, à data de aquisição a data de 1 de Janeiro de 
1994 e à de realização a data da emissão do alvará de licença de construção 
ou de obra. 
2 - Os valores que servem para determinar a diferença são determinados por 
avaliação nos termos do presente Regulamento. 
Artigo 4.º 
1 - A avaliação referida no n.º 2 do artigo 2.º ficará a cargo de uma comissão 
constituída pelo contribuinte ou seu representante e por dois peritos 
nomeados pela Direcção-Geral dos Impostos de entre os incluídos nas listas 
distritais. 

Artigo 10. 
taxas da contribuição são as seguintes: 
a) Na área referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º - 30%; 
b) Na área referida na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º - 20%. 
Fiscalização 
Artigo 20. 
O cumprimento das obrigações impostas por este Regulamento será 
fiscalizado, dentro dos limites da respectiva competência, por todas as 
autoridades e repartições públicas e, em especial, pela Direcção-Geral dos 
Impostos. 

 

 Em outros termos, estamos diante de uma espécie tributária que foge em muito 

do modelo alemão, adotando o critério da valorização, o que se estende pela Itália, e 

França.  

Na Espanha a Contribución de Mejoras; está prevista no o art. 28 e seguintes 

da Lei Reguladora das Fazendas Locais. A cobrança  trata do benefício ou do aumento 

do valor dos imóveis em decorrência de obras, e, também, de serviços públicos71, 

mesclando com o nosso conceito de taxa. 

 Dentro do continente em que vivemos, nossos vizinhos adotam a Contribuição 

de Melhoria, através dos seguintes diplomas legais, cujos grifos são nossos para 

simples realce: 

 Na Argentina, encontramos a Contribuciones de Mejoras:72, conforme:  

 
71 ESPANHA, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Disponível em: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214. Acesso em: 21 de abr. de 2020. 
72ARGENTINA, Código Tributario. Disponível em 
http://www.dgiplarioja.gob.ar/archivos/Legislacion/Codigo%20Tributario/CodigoTributario2015.pdf.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
http://www.dgiplarioja.gob.ar/archivos/Legislacion/Codigo%20Tributario/CodigoTributario2015.pdf
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CÓDIGO TRIBUTARIO – LEY 6.402 Y MODIFICATORIAS 
LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL TITULO PRIMERO: DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES 
ARTÍCULO 5º.- Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que por 
disposición del presente Código u otras leyes, estén obligadas a pagar a la 
Provincia las personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de 
su propiedad, o poseídos a título de dueño, por obras o servicios públicos 
generales. 

 

 Conforme o Ministério do Interior e Obras públicas daquele país temos que:  

La Contribución por Mejoras (CM) es un instrumento de 
recuperación de plusvalías. Es un tributo basado en el 
principio del beneficio, es decir, si algún actor económico se 
beneficia por una acción del Estado, éste último puede cobrar 
una cierta cantidad de dinero sobre ese beneficio.La CM surge 
como una herramienta de recupero de la valorización que se 
genera sobre los inmuebles por causas ajenas al esfuerzo de 
los propietarios, como la construcción de obras o decisiones 
administrativas por parte del sector público.73 

 

Na Argentina  o tributo alcança tanto as obras realizadas quanto os serviços 

públicos prestados, desfigurando o modelo em estudo. 

 No Paraguai, Contribuciones especiales, de acordo: 74 

DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY CÓDIGO TRIBUTARIO  
Artículo 2. Definición y Clasificación de los Tributos. 1. Son tributos las 
obligaciones en dinero que no constituyen intereses, recargos ni sanciones 
por actos ilícitos y que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone 
con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los 
tributos se clasifican en: a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales, 
4. Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como 
hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas 
obras o actividades estatales y cuyo producto no tiene un destino ajeno a la 
financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de 
la obligación. 

 

 A lei Orgânica Municipal da nação paraguaia estabelece:  

LEY N° 1294/87 
ORGANICA MUNICIPAL 
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA 
DE LEY 
Art. 1º.- El Municipio es la comunidad de vecinos con gobierno propio, que 
tiene por objeto promover el desarrollo de los intereses locales, cuyo territorio 
coincide con el del Distrito y se divide en zonas urbanas, suburbana y rural. 
Sección Tercera 

 

Acesso em: 20 jul.2019. 
73 ARGENTINA, La Contribución por Mejoras _- Analisis General y normativo – Aplicación 

práctica em los municípios de Argentina. Disponível em 
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Contribucion-por-mejoras-Analisis-normativo-y-casos-
practicos.pdf. Acesso em 20 jul.2019. 
74 PARAGUAI, Código Tributário de La Republica del Paraguay. Disponível em 
http://www.leyes.com.py/documentaciones/Proyectos%20de%20Reglamentacion%20Tributaria/Proye
cto_Codigo_Tributario_Paraguay.pdf Acesso em: 20 jul. 2019. 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Contribucion-por-mejoras-Analisis-normativo-y-casos-practicos.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Contribucion-por-mejoras-Analisis-normativo-y-casos-practicos.pdf
http://www.leyes.com.py/documentaciones/Proyectos%20de%20Reglamentacion%20Tributaria/Proyecto_Codigo_Tributario_Paraguay.pdf
http://www.leyes.com.py/documentaciones/Proyectos%20de%20Reglamentacion%20Tributaria/Proyecto_Codigo_Tributario_Paraguay.pdf
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De las contribuciones especiales 
Artículo 129.- Cuando la realización de una obra pública municipal beneficie 
a propietarios de inmuebles y contribuyan a aumentar el valor de dichos 
inmuebles, dará lugar a una contribución especial, excluyéndose las obras 
pagadas a prorrata por los propietarios. 
, la contribución de los beneficiarios no será superior al diez por ciento del 
mayor valor que adquirieron los inmuebles 
... 
Artículo 132.- Para establecer la base imponible de la contribución, se tendrá 
en cuenta el valor fiscal de los predios antes de iniciada la obra, y el valor 
fiscal fijado una vez concluida.75 

 

 Está claro que o critério utilizado é o da valorização imobiliária. 

 No Uruguai, Contribución especiales 76 consoante: 

REGRAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO NACIONAL 
T Í T U L O Ú N I C O NORMAS GENERALES DE DERECHO TRIBUTARIO 
NACIONAL  
Artículo 13.- (Contribución especial).- Contribución especiales el tributo cuyo 
presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular 
proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de 
actividades estatales; su producto no debe tener un destino ajeno a la 
financiación de las obras o actividades correspondientes. En el caso de obras 
públicas, la prestación tiene como límite total el costo de las mismas y como 
límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado. Son 
contribuciones especiales los aportes a cargo de patronos y trabajadores 
destinados a los organismos estatales de seguridad social. 

 

Aqui nos deparamos com o critério valorização imobiliária, entretanto com a 

imposição do limite misto para a apuração do quanto será devido pelo contribuinte, 

muito semelhante ao encontrado no Brasil. 

No Peru, Contribución 77 em conformidade com:  

DECRETO SUPREMO APROVANDO O ÚNICO TEXTO ORDENADO DO 
CÓDIGO FISCAL DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF (Publicado em 22 
de junho de 2013) 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, por meio do Decreto Legislativo nº 816, foi aprovado o Novo Código 
Tributário, publicado no Diário Oficial El Peruano em 21 de abril de 1996; 
Titulo preliminar 
NORMA I: CONTENIDO 
El presente Código establece los principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 
NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para 
estos efectos, el término genérico tributo comprende: 
A) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 

 
75 PARAGUAI, Ley nº 1294 de 9 de diciembre de 1987. Disponível em:  http://www.bacn.gov.py/leyes-
paraguayas/2425/ley-n-1294-organica-municipal. Acesso em: 20 jul.2019. 
76 URUGUAI, Regras Gerais do Direito Tributário Nacional. Disponível em 
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-tributario/14306-1974 Acesso em: 20 jul. 2019. 
77 PERU, Código Fiscal. Disponível em http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html. Acesso 
em: 20 jul.2019. 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2425/ley-n-1294-organica-municipal
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2425/ley-n-1294-organica-municipal
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-tributario/14306-1974
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html
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B) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales. 
C) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. 

 

 A Lei de Tributação Municipal peruana estabelece a Contribuição Especial de 
Obras Públicas:  

Artículo 62.- La Contribución Especial de Obras Públicas grava los beneficios 
derivados de la ejecución de obras públicas por la Municipalidad. Las 
Municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, 
fiscalización y administración de las contribuciones. 
Artículo 63.- En la determinación de la contribución especial por obras 
públicas, las Municipalidades calcularán el monto teniendo en 
consideración el mayor valor que adquiera la propiedad beneficiada por 
efecto de la obra municipal. 

 

A legislação peruana adota o critério da valorização imobiliária. 

 Na Venezuela, Contribuciones de Mejoras  obedecendo:78 

CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO 
Artículo 12. Están sometidos al imperio de este Código, los impuestos, las 
tasas, las contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás 
contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1. 
 

Já a Ley Organica para la Ordenacion del Territorio estabelece:79  

Artículo 68.- Los mayores valores que adquieran las propiedades en virtud de 
los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean 
favorecidos por los planes de ordenación urbanística, serán recuperados por 
los Municipios en la forma que establezcan las Ordenanzas que deben dictar 
a tal efecto, en las cuales deben seguirse los lineamientos y principios 
previstos en el Código Orgánico Tributario. 
En ningún caso, la contribución especial que crearen los Municipios conforme 
a lo establecido en este artículo, podrá ser mayor de cinco por ciento (5 %) 
del valor resultante de la propiedad del inmueble, en cuya determinación se 
garantizará, en las Ordenanzas respectivas, la participación de los 
propietarios, y los correspondientes recursos. El producto de la contribución 
especial prevista en este artículo, se aplicará a la realización de las obras y 
servicios urbanos que se determinen en las ordenanzas. 

 

 Por sua vez a Ley Orgánica del Poder Público Municipal demonstra: 

Artículo 179. Los municipios podrán crear las siguientes contribuciones 
especiales: 1. Sobre plusvalía de propiedades inmuebles causada por 
cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento. 2. Por Mejoras 

 
78 VENEZUELA, Codigo Organico Tributario. Disponível em htpp://declaraciones. 
Seniat.gov.ve/portal/page/portal/ MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2-
2.html. Acesso em: 20 jul. 2019. 
79 VENEZUELA, Ley organica para la ordenacion del território. Disponível em 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/ven24827.htm. Acesso em: 20 jul. 2019. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/ven24827.htm
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Estas contribuciones podrán ser creadas mediante ordenanza cuando sea 
acordado un cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento o la 
realización de la obra o servicio que origine la mejora.80 

 
A exação fiscal na Venezuela contempla tanto a realização de obras quanto a 

realização de serviços urbanos, fugindo da essência da escola alemã, em que pese 

estar presente o critério da valorização imobiliária.  

No Equador encontramos as Contribuciones de Mejora 81 em conformidade 
com:  

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION. Codificación 9 Registro Oficial 
Suplemento 38 de 14-jun-2005 Ultima modificación: 09-mar-2009 Estado: 
Vigente  
LIBRO PRIMERO DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO TITULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  
Art. 1.- Ambito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 
relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 
los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 
tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 
acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 
relacionen con ellos para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, 
las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

 

 Através da Ley Orgànica de Régimen Municipal82, podemos verificar que a 

legislação equatoriana se refere a zona de benefício, o custo da obra, enumera as 

obras e serviços , incluindo outros trabalhos que o municípios determinem por portaria 

após parecer jurídico pertinente a serem alcançados pela cobrança da contribuição 

de melhoria: 

LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACION 
TITULO VIII DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS  
Art. 396.- El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real 
o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la 
construcción de cualquier obra pública. 
Art. 397.- Existe el beneficio a que se refiere el artículo anterior, cuando una 
propiedad resulta colindante con una obra pública, o se encuentra 
comprendida dentro del área declarada zona de beneficio o influencia por 
ordenanza del respectivo concejo.  
Art. 398.- El sujeto activo de esta contribución es la municipalidad en cuya 
jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 414 y 
415. 
Art. 401.- Establécense las siguientes contribuciones especiales de mejoras: 

 
80 VENEZUELA, Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Disponível em: 
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIP
AL.pdf. Acesso em: 20 jul.2019. 

 
81 EQUADOR, Código Tributário. Disponível em: 
https://www.derechoecuador.com/images/Documentos/CODIGO%20D.%20TRIBUTARIO.doc. Acesso 
em: 20 jul. 2019. 
82 EQUADOR, Ley Organica De Regimen Municipal, Codificacion. Disponível em: 
http://www.lamerced.gob.ec/web/images/la_merced/descargas/lotaip2015/baselegal/leyorganicamunic
ipal/LEYORGANICAMUNICIPAL.pdf. Acesso em: 20jul. 2019 
 
 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
https://www.derechoecuador.com/images/Documentos/CODIGO%20D.%20TRIBUTARIO.doc
http://www.lamerced.gob.ec/web/images/la_merced/descargas/lotaip2015/baselegal/leyorganicamunicipal/LEYORGANICAMUNICIPAL.pdf
http://www.lamerced.gob.ec/web/images/la_merced/descargas/lotaip2015/baselegal/leyorganicamunicipal/LEYORGANICAMUNICIPAL.pdf
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a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;  
b) Repavimentación urbana;  
c) Aceras y cercas;  
d) Obras de alcantarillado;  
e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable;  
f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;  
g) Plazas, parques y jardines; y,  
h) Otras obras que las municipalidades determinen mediante ordenanza, 
previo el dictamen legal pertinente. 
Art. 402.- La base de este tributo será el costo de la obra respectiva 
prorrateado entre las propiedades beneficiadas, en la forma y proporción que 
se establecen en esta Ley.  
Art. 403.- El costo de los pavimentos urbanos se distribuirá de la siguiente 
manera: a) El cuarenta por ciento será prorrateado entre todas las 
propiedades sin excepción, en proporción a las medidas de su frente a la vía; 
b) El sesenta por ciento será prorrateado entre todas las propiedades con 
frente a la vía sin excepción, en proporción al avalúo de la tierra y las mejoras 
adheridas en forma permanente; y, c) La suma de las cantidades resultantes 
de las letras a) y b) de este artículo, correspondientes a predios no exentos 
del impuesto a la propiedad, serán puestos al cobro en la forma establecida 
por esta Ley. 

 

 O critério utilizado é o custo da obra, rateado na proporção das medidas do 

rosto dos imóveis dentro da área beneficiada, entretanto abrange obras e serviços. 

 Na Colômbia, Contribución de Valorización, disposta: 

Constitución Política de Colombia de 1991 
Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo 
anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de 
valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá 
exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades 
encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los 
municipios del área de su jurisdicción.83 

 
DECRETO 1604 DE 1966 

(junio 24) 
Por el cual se dictan normas sobre valorización 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y  considerando: 

.... Que la contribución de valorización por obras públicas nacionales, a más 
de justa y equitativa, permitirá incrementar notoriamente la ejecución de obras 
de indiscutible beneficio social y económico y la apertura de nuevos frentes 
de trabajo, con el consiguiente aumento de ocupación; 
Que toda obra pública, para que tenga justificación técnica y económica, debe 
traer beneficio a la comunidad y, en consecuencia, por lo menos parte de 
esos beneficios deben reintegrarse al Erario, para financiación de la misma u 
otra similares, decreta: 
... 
Articulo 2. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución 
de valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o 
municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en construcción de 

 
83 COLÔMBIA, Constituição Política da Colômbia de 1991, Disponível em 
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-317. Acesso em: 20 jul. 2019. 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-317
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las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se 
proyecten por la entidad correspondiente. 84 

DECRETO 1394 DE 1970 

(agosto 06) 

Por el cual se reglamentan normas sobre valorización 

Artículo. 1. La contribución nacional de valorización se exigirá por todas las 

obras de interés publico que produzcan beneficio ala propiedad inmueble y 

que ejecuten la Nación o sus entidades descentralizadas, se liquidara y 

recaudara de conformidad con las normas del presente Decreto, que será el 

estatuto orgánico de esta contribución en el orden nacional.  

Artículo 2. Las contribuciones de valorización podrán distribuirse por la 

totalidad de la obra, por sectores de la misma o por varias obras que integren 

planes de desarrollo de una zona o región.  

... 

Artículo 5. La cuantía que ha de distribuirse como contribución de valorización 

para cada obra, se fijara de acuerdo con las normas que establece el artículo 

III de este Decreto. 

Dicha contribución tendrá como limite superior el valor del beneficio que ella 

produzca a cada uno de los inmuebles que han de ser gravados, 

entendiéndose por beneficio el mayor valor del respectivo inmueble en virtud 

de la obra.85. 

 

Dessa forma verificamos que na América do Sul somente o Equador utiliza o 

critério custo da obra, enquanto nos demais impera o da valorização imobiliária. 

Ocorre que mesmo no Equador, na Argentina e na Venezuela a Contribuição de 

Melhoria pode ser exigida tanto de obras quanto serviços públicos, descaracterizando, 

totalmente, a espécie tributária em relação ao nosso sistema tributário. 

O resultado da escolha dentro desse desenho de direito comparado, ratifica o 

entendimento que ao sair do direito alemão e ganhar a Europa passando por Itália, 

Espanha e Portugal, o tributo perde a sua essência original de benefício e custo de 

uma obra pública nova. 

Nesta ordem de ideias poderemos conhecer, também, a legislação tributária de 

outros países que compõem o continente americano acessando a página do Centro 

Interamericano de Administração Tributária (CIAT), através do site 

https://www.ciat.org/codigos-tributarios/. 

Por opção, conforme já mencionado, deixamos de incluir, neste momento, o 

Brasil na cronologia do histórico da Contribuição de Melhoria, uma vez que ao 

tratarmos, especificamente dela no nosso sistema tributário, nos aprofundaremos 

 
84 COLÔMBIA, DECRETO 1604 DE 1966 (junio 24). Disponível em http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1746785. Acesso em: 20 jul.2019. 
85 COLÔMBIA, DECRETO 1394 DE 1970 (agosto 06). Disponível em http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1278963. Acesso em: 2jul.2019. 

https://www.ciat.org/codigos-tributarios/
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1746785
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1746785
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1278963
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1278963
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nesse sentido, confrontando em sua evolução histórica, a existência ora no tipo custo 

da obra, ora na mais valia imobiliária. 

 Isto posto após abordarmos a evolução histórica da contribuição de melhoria, 

passaremos a apresentar como se realizou a entrada do tributo em estudo no Sistema 

Tributário Nacional.  

 

2.2 ENTRADA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Dando continuidade à presente pesquisa, que pretende condensar e transmitir 

os dados obtidos durante o trabalho desenvolvido para a elucidação do problema 

apresentado, verificamos que, no Brasil, a ideia de recuperação de custo de obras 

públicas que valorizem imóveis de particulares é encontrada, em textos esparsos, 

antes do aparecimento da Contribuição de Melhoria propriamente dita.  

Em 1812 na Bahia e em 1818 em Minas Gerais, fintas, exigências monetárias 

cobradas por Portugal, foram cobradas dos proprietários beneficiados, para o custeio 

de pontes, fontes e calçadas.86 

No período republicano foram adotadas as taxas de execução de calçamento, 

um instituto híbrido, misto de taxa e de Contribuição de Melhoria.  

Através do Decreto nº 1029 do Distrito Federal, de 6 de julho de 1905, exigia-

se que os proprietários confinantes, arcassem com a metade do custo da 

pavimentação das ruas. 

O Decreto Federal nº 21930, de 11 de maio de 1932, criou a taxa especial de 

benefício, a ser cobrada pela União, Estados e pelos Municípios, vislumbrando-se, 

assim, a ideia de CM, inspirada no “Special Assessments” dos americanos, como 

intuito de alcançar todo serviço de caráter local, produzindo benefícios locais ou 

restritos a uma determinada zona, devendo ser custeado por uma taxa local, especial 

ou de benefício paga pelos, direta ou indiretamente, beneficiados e cujo produto 

corresponda ao custo do serviço. 

Vejamos o que diz o art. 1º do referido Decreto Federal, com a grafia da época:  

É facultado aos Estados criar taxas especiais destinadas à execução de 
obras e serviços públicos de caráter local, produzindo benefícios locais ou 

 
86 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 2 ed. rev., aum. e atual. v.1. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993, p.564. 
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restritos a uma determinada zona, com incidência sobre pessoas ou bens 
direta ou indiretamente beneficiados.87 

 

Neste momento é interessante trazer à baila a preocupação do administrador 

público em 1932 em relação ao desenvolvimento das metrópoles, vejamos o que 

dispunha o diploma legal:  

DECRETO N. 21.390 – DE 11 DE MAIO DE 1932 - Faculta e regula a criação, 
pelos Estados e Municípios, da taxa especial de benefício. 
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que o desenvolvimento das cidades modernas implica, para 
que sejam dotadas do indispensável conforto e suficientemente aparelhadas 
de acordo com as exigências sempre crescentes da vida coletiva, despesas 
que excedem as possibilidades da caixa comum ou da receita geral do Estado 
ou do município; 
Considerando que, nesses termos, é hoje princípio corrente de administração 
municipal que todo serviço de caráter local, produzindo benefícios locais ou 
restritos a uma determinada zona, deve ser custeado por uma taxa local 
especial ou de benefício, paga pelos direta ou indiretamente beneficiados e 
cujo produto corresponda ao custo do serviço; 
Considerando, porém, que o lançamento, a arrecadação e a aplicação dessa 
taxa especial devem ser rodeadas de rigorosas garantias e cautelas, de 
maneira que resultem efetivamente, em benefícios correspondentes aos ônus 
ou sacrifícios que representa. 

 

Nesse sentido, podemos verificar que passados mais de 85 anos a 

preocupação dos governadores e prefeitos continua nos mesmos patamares e as 

dificuldades das grandes cidades em pouco mudaram até então. Chegamos ao 

quadro caótico que vivemos hoje, para não citar todos, fiquemos apenas com a falta 

de mobilidade urbana e de segurança pública. 

Voltando a nossa abordagem para os idos de 1932, verificamos que esse 

tributo passou a ser exigido por diversos municípios brasileiros como taxa de 

pavimentação ou taxa especial de benefício88.  

Apenas a partir da Constituição de 1934, passou a matéria a ter tratamento 

superior, visto que a Constituição de 1891, silenciou a respeito da categoria tributária89.  

A Constituição de 1934 se referia assim à Contribuição de Melhoria90: 

 
87 BRASIL. Decreto nº 21.390, de 11 de mai. 1932. Faculta e regula a criação, pelos Estados e 
Municípios, da taxa especial de benefício. Disponível em 
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1932-05-11;21390>. Acesso em:4 fev. 2019. 
88 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 2 ed. rev., aum. e atual. v.1. 
Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 564 e 565. 
89 DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário – De acordo com a Constituição de 1988, 3 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993, p. 93. 
90 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 4 fev. 
2019. 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1932-05-11;21390
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
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Art. 124 - Provada a valorização do imóvel por motivo de obras 
públicas, a administração, que as tiver efetuado, poderá cobrar dos 
beneficiados contribuição de melhoria. 

 

 Observamos, assim que o ordenamento jurídico brasileiro, a partir do texto 

constitucional de 1934, admitiu a Contribuição de Melhoria como tributo lançado em 

função do benefício decorrente de obra pública91, condicionando sua instituição à 

prova da valorização do imóvel e a consequente recuperação do custo da obra.  

 Estava criado no nosso sistema a terceira espécie tributária além dos impostos 

e taxas. 

 Deve-se ressaltar que a nova figura fiscal, citada na Constituição de 1934, não 

se apresentava, claramente, como de natureza tributária visto que o art. 124 se 

encontrava no TÍTULO IV “Da Ordem Econômica e Social”, enquanto as demais 

rendas tributárias (bipartidas em impostos e taxas), eram tratadas no TÍTULO I “Da 

Organização Federal”. 

 A aplicação prática da Contribuição de Melhoria, nos moldes da carta de 1934, 

só ocorreu no Brasil, em 1936, em São Paulo, a partir da promulgação da Lei Estadual 

nº 2509 de 2 de Janeiro de 1936 e da Lei Municipal nº 1074 de 25 de Abril do mesmo 

ano, denominando-a de Taxa de Melhoria, embora ela já tivesse sido batizada 

constitucionalmente de Contribuição de Melhoria92. 

Todavia, a Constituição de 1937, não reproduziu idêntico dispositivo, silenciou. 

A parte tributária fazia referência apenas a impostos e taxas. 

 Diante do silêncio constitucional nossos doutrinadores se manifestaram no 

sentido de que a inexistência da espécie tributária no texto constitucional não 

representava a sua revogação, pois a figura fiscal continuava sob a modalidade de 

subespécie de taxa, modalidade esta admitida pela carta maior.93. 

Chegamos, assim, ao período compreendido entre 1937 e 1945, ocasião em 

que o Presidente Vargas assumiu a nação brasileira com poderes totais, fechando 

Congresso e, também, cancelando as eleições de 1938, dando início ao que se 

chamou de Estado Novo.  

Dentro de suas propostas para fortalecer suas alianças nos estados é 

reapresentado o sistema de Interventorias Federais.  

 
91 Idem. Compêndio de Direito Tributário, 2 ed. rev., aum. e atual. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 

1993, p.568.  
92 Idem, ibidem, p.568. 
93 Idem, ibidem, p.568. 
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Por meio desse sistema administrativo pode o Presidente, nos estados de 

maior peso político e econômico, por exemplo o de São Paulo, enfraquecer, pouco a 

pouco, os grupos políticos tradicionais dominantes e substituir por uma coalizão 

alinhada com a orientação do governo federal.94 

Em 17 de Junho de 1940, através do Decreto Federal nº 2416, conforme seu 

Anexo n. 2 Código da Receita e da Despesa, foi adotada a divisão bipartida dos 

tributos, admitindo-se tão somente impostos e taxas, deixando a Contribuição de 

Melhoria como subespécie da taxa95. 

 Em 15 de Dezembro de 1945, o Prefeito de São Paulo Abrahão Ribeiro, 

indicado para o cargo pelo interventor José Carlos de Macedo Soares, através do 

Decreto-Lei nº 319, suspende a aplicação de atos anteriores relativos à cobrança de 

CM, conforme abaixo96:  

DECRETO-LEI Nº 319, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1945 
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de Melhoria.  
O Prefeito Municipal de São Paulo, usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 12, nº I, do decreto-lei federal nº 1.202, de 8 de abril de 1939, e de 
acordo com a aprovação do senhor Interventor Federal em São Paulo, e... 
Decreta:  
Art 1º - Até que se proceda à revisão definitiva da legislação municipal 
referente à contribuição de melhoria, continuará suspensa a aplicação ... 

 

 Finalmente, a Constituição de 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

redemocratizou o país e adotando a divisão tripartida dos tributos, consagrou-a como 

nova espécie tributária distinta das taxas, limitando seu quantum ao custo da obra e, 

à valorização imobiliária acrescentada aos imóveis adjacentes97. Segundo a 

Constituição: 

Art. 30 Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
cobrar: 
I – Contribuição de melhoria, quando se verificar valorização do imóvel, em 
consequência de obras públicas. 
Parágrafo Único - A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em 
limites superiores à despesa realizada nem ao acréscimo do valor que da 
obra decorrer para o imóvel beneficiado98. 

 
94 BIBLIOTECA DIGITAL. Acervo histórico. Prof. Adriano Nervo Codato. Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/528_arquivo.pdf. 
Acesso em 29 jul. 2019. Modelo e método de representação política durante o Estado Novo. 
95 BRASIL. Decreto nº 2416, de 17 de jun. 1940. Aprova a codificação das normas financeiras para os 
Estados. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del2416.htm> 
Acesso em: 4 fev. 2019. 
96 BRASIL. Decreto-lei nº 319, de 15 de dezembro de 1945. Dispõe sobre a aplicação da Taxa de 
Melhoria Disponível em http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/decretoslei/DLEI0319-
1945.pdf. Acesso em: 4 fev. 2019. 
97 DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário – De acordo com a Constituição de 1988. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993. p. 93. 
98 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/528_arquivo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del2416.htm
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/decretoslei/DLEI0319-1945.pdf
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/decretoslei/DLEI0319-1945.pdf
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 Dessa forma podemos depreender que a Contribuição de Melhoria foi criada 

em 1946 como instrumento de custeio de obras públicas99, vez que o artigo acima, 

mostra, claramente, que o objetivo da tributação era valorização do imóvel e que o 

limites necessários: o total, não poderia ultrapassar o valor da despesa realizada com 

a obra pública; e o individual, estaria limitado ao acréscimo do valor trazido pela obra 

ao imóvel). 

 Estava firmado o novo instituto fiscal, a nova espécie tributária brasileira, 

denominada Contribuição de Melhoria, adotando-se, assim, infelizmente, o pecado 

fundamental do limite misto, ou seja, o valor da obra e o acréscimo de valorização 

imobiliária. 

 Passados 19 anos, a Emenda Constitucional nº 18 de 1965100, promulgada com 

o propósito de reformar nosso Sistema Constitucional Tributário, manteve o perfil 

constitucional esboçado na Carta de 1946, senão vejamos: 

CAPÍTULO IV 

Das Contribuições de Melhoria 

Art. 19. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, cobrar contribuição 
de melhoria 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. 

 

 Em seguida, foi reproduzido em nível de norma geral, pelo Código Tributário 

Nacional, nos seguintes termos: 

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. 

 

 Observa-se que, ainda, persistia o limite misto. 

 O governo militar, com suporte do Ato Institucional nº4, de 1966 e diante das 

dificuldades de aplicação da Contribuição de Melhoria, dentre outras a da explicitação 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 4 fev. 2019. 
99 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 2 ed. rev., aum. e atual. v.1. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993, p.569. 
100 BRASIL. Constituição (1946). Emenda constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965. 
Reforma do Sistema Tributário. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm> Acesso em Acesso em: 4 fev. 
2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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do que seria uma obra pública, baixou o Decreto-lei nº 195 de 24 de Fevereiro de 

1967101, que visava disciplinar com seus 20 artigos, a instituição e cobrança do tributo, 

com eficácia de norma geral.  

 O art. 2o, do citado diploma legal, enunciava o elenco de obras públicas 

provocadoras da exação fiscal e nesse particular, no nosso entender, o governo militar 

no afã de deixar positivado o que seria uma obra pública, cometeu o erro crasso, de 

misturar o conceito de obra com o de serviço.  

 Para os fins desse trabalho serviço público difere de obra. Obra é a atividade 

administrativa que muda a realidade fática, é toda ação realizada pela mão do homem 

que muda a paisagem urbana em prol da coletividade, é o resultado consolidado de 

uma atuação humana, ou seja, quando se constrói uma ponte sobre um rio isso é uma 

obra, diferentemente quando se interdita essa ponte para se realizar um conserto, um 

serviço de manutenção preventiva ou corretiva. O mesmo raciocínio se aplica à obra 

de abertura de uma via asfaltada que é completamente diferente de recapeamento 

asfáltico, um serviço de manutenção corretiva. 

 Vejamos na íntegra o conteúdo do referido artigo para que possamos a seguir 

trazer nossas considerações sobre a confusão jurídica provocada e a desnecessidade 

de norma infraconstitucional para definir o que é uma obra.  

 Isto posto, nos permitindo prosseguir passando ao largo das discussões 

doutrinárias acerca da recepção ou não do supracitado decreto por ocasião da 

promulgação da Constituição federal de 1967, e nos perfilando com a posição 

pacificada da nossa jurisprudência quando afirma que em suas normas gerais de 

direito tributário ele é aplicável aos estados e municípios, vamos agora, 

especificamente, ao art. 2º com a grafia da época: (os grifos representam os termos 

cujas considerações apresentaremos). 

Art 2º Será devida a Contribuição de Melhoria, no caso de valorização de 
imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras 
públicas: 
I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos 
pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas; 
II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, 
túneis e viadutos; 

 
101 BRASIL. Decreto-lei nº 195, de 24 de fev. 1967. Dispõe sobre a cobrança da Contribuição de 
Melhoria. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0195.htm>. Acesso em: 4 
fev. 2019. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0195.htm
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III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclusive todas 
as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 
instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em 
geral ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de 
comodidade pública; 
V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de saneamento 
de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e 
canais, retificação e regularização de cursos d’água e irrigação; 
VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e 
melhoramento de estradas de rodagem; 
VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; 
VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive 
desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 

 

Visto os nossos grifos, inicialmente, alargamento, pavimentação e outros 

melhoramentos fogem do conceito de obra, uma vez que recaem sobre alteração já 

realizada pela administração pública, e dessa forma é após uma obra. 

Pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem são serviços de 

manutenção corretiva de obra já realizada, qual seja a estrada. 

Já realizações de embelezamento em geral, são situações demasiadamente 

subjetivas e só podem ser promovidas sobre obras já realizadas, como exemplo, 

citamos o caso de uma rua passar por um grande embelezamento ou a remodelação 

ou a modernização de uma área já construída.  

 O art. 3º estabelecia que:  

A Contribuição de Melhoria a ser exigida pela União, Estado, Distrito Federal 
e Municípios para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada pela 
Unidade Administrativa que as realizar, adotando-se como critério o benefício 
resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas 
zonas de influência, a serem fixados em regulamentação deste Decreto-lei”. 

 

 Fica claro que a base de cálculo da contribuição será o quantum de valorização 

absorvida pelo imóvel em face da obra pública, ou seja, o limite individual será o da 

valorização. 

 Já o art. 4º, por sua vez, dimensionava o custo da obra, computando todas as 

despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, administração, 

execução e financiamento, incluindo nos orçamentos todos os investimentos 

necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente 

alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência. 

No art. 5º dispunha sobre requisitos necessários ao lançamento do tributo, 

dentre eles a publicação de edital contendo delimitação das áreas direta e 
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indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos; o memorial 

descritivo do projeto; orçamento total ou parcial do custo das obras; e determinação 

da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o 

correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados. Cabe salientar que a 

publicação ou não do edital não inibe a realização da obra mas é necessária para a 

sua cobrança. 

Aboliu o limite misto e adotou o limite individual, qual seja, valorização 

imobiliária dos imóveis adjacentes, dificultando em muito a utilização do tributo. 

Antes de adentrarmos na questão tributária na Constituição Federal de 1967 

(CF/67), torna-se importante deixar registrada a novidade trazida com a nova carta, 

qual seja, a inclusão no nosso processo legislativo da Lei Complementar, conforme 

estampado na SEÇÃO V - Do Processo Legislativo: art. 49 - O processo legislativo 

compreende a elaboração de, inciso II - leis complementares à Constituição;  

 Para o nosso estudo tal inclusão se torna muito importante, uma vez que em 

face da teoria da recepção das leis, o CTN que teve sua aprovação através de Lei 

Ordinária em 1966, a partir da Constituição Federal de 1967 (CF/67), passa a ter 

status quo de Lei Complementar e assim só pode ser alterado por dispositivo legal de 

igual ou superior hierarquia legislativa. 

A CF/67 assim disciplinou a matéria tributária:102: 
 

CAPÍTULO V 
Do Sistema Tributário 

Art 18 - sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e 
contribuições de melhoria e é regido pelo disposto 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 Federal e aos Municípios 
arrecadar: 
I - os impostos previstos nesta Constituição; 
II - taxas pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização de 
serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição; 
III - contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis valorizados 
pelas obras públicas que os beneficiaram.” Grifo nosso. 

 

 Posteriormente, a Carta constitucional de 1967103, foi alterada pela Emenda 
Constitucional nº 01 de 17 de outubro de 1969 e assim ficou disciplinado:  

 
102 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm> Acesso em: 4 fev. 2019. 
103 BRASIL. Constituição (1967). Emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo 
texto da Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
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CAPÍTULO V 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Art. 18. Além dos impostos previstos nesta Constituição, compete à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir: 
I - taxas, arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; e  
II - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários de imóveis 
valorizados por obras públicas, que terá como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. Grifo nosso. 

 

 Mais uma vez, voltava-se ao limite misto. 

 Com o insucesso de malsinado tributo, a Emenda Constitucional nº 23 de 1983, 

reduziu, drasticamente, o nível de exigências constitucionais para a instituição e 

cobrança da Contribuição de Melhoria. Para a instituição e cobrança da espécie 

tributária bastava, somente, a partir da mudança constitucional de 1983, os 

pressupostos da edificação e do benefício da obra pública e um único limite, o valor 

total da despesa realizada. 

 Vejamos o que dizia o art. 18 da referida emenda: II - contribuição de melhoria, 

arrecadada dos proprietários de imóveis beneficiados por obras públicas, que terá 

como limite total a despesa realizada. 

 Nem mesmo assim o tributo prosperou e raríssimas vezes foi instituído, o que 

no nosso entender representa um grande desastre tributário vez que a oportunidade 

constitucional de se criar a cultura de uma urbanização planejada, via ressarcimento 

das despesas realizadas pela administração pública, em benefício dos contribuintes 

atingidos, foi relegada a segundo plano e assim ficaram abertas as portas para a falta 

de fiscalização popular das obras públicas realizadas, chegando ao seu ápice com os 

escândalos vivenciados, recentemente, pelo povo brasileiro. 

 Terminados os anos de regime militar chegamos à nossa carta atual de 1988. 

 Durante as discussões do anteprojeto da Constituição de 1988, chegou-se, até, 

a cogitar a retirada dessa espécie do nosso sistema tributário. Entretanto, conforme 

se verifica no art. 145, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), prevaleceu a corrente que prestigiava sua permanência no sistema.104 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 4 fev. 201 
104 DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário – De acordo com a Constituição de 1988. 3ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993, p. 97. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm
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 Diz o art. 145: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: III – contribuição de melhoria decorrente de obras 

públicas.” 

O legislador originário ao economizar nos termos do inciso três acreditava estar 

dando um grande passo no sentido de consolidar o instituto no nosso sistema.  

Ledo engano, um verdadeiro desacerto, esse não foi o resultado alcançado 

porque mesmo assim ainda permaneceriam em vigor, conforme a doutrina dominante, 

tanto o art. 81 quanto o 82 do CTN e o Decreto-lei 195/67, ou seja, o limite misto 

persistia e assim fica difícil dizer se o legislador brasileiro realmente copiou a 

legislação de forma errônea ou se pretendeu criar, um tertius genus ao combinar os 

critérios utilizados nos sistemas inglês e norte-americano, o da valorização com o 

critério existente no sistema alemão que visava somente o custo da obra. 

 Dessa forma, entendemos ser necessário, no próximo subitem, a tratarmos, 

especificamente, da Contribuição de Melhoria alemã. 

 

2.3 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ALEMÃ  

Inaugurando o subitem, fundamental será chamarmos a atenção para os 

aspectos que envolvem a divisão dos tributos em espécies.  

De um lado temos o sistema fiscal dicotômico, onde só encontramos as 

espécies impostos e as taxas. Nesses países a valorização imobiliária é alcançada 

pelo imposto de renda. 

Já nos países oriundos da escola tricotomista alemã, onde existe a terceira 

espécie do gênero tributo, a Contribuição de Melhoria é uma realidade e um 

estrondoso sucesso, conforme nos ensina João Baptista Moreira, no prefácio de sua 

grande obra105:  

Com isso, os alemães chegaram a tertia species do gênero tributo, 
inconfundível com as outras duas, o imposto e a taxa, a que denominaram 
Beitrag (contribuição). Desde logo, reconheceram nela um tributo fiscal, 
diferentemente do Imposto sobre a mais-valia Imobiliária que é extrafiscal. 
Também, desde o início, este tributo esteve ligado à urbanização e às leis de 
construção, pelo que é um tributo que recupera o gasto estatal com obras 
públicas. Ora, tendo excluído desse tributo a variável “valorização imobiliária”, 
pela sua impraticabilidade, já que se apresentava constante, elegeram a 
definitiva conclusão da obra pública como fato gerador desse tributo; e para 
base de cálculo, o custo total da obra. A divisão desse custo total entre os 
proprietários da zona de interesse é a mais equitativa, sempre em 
proporcionalidade ao patrimônio e ao desfrute efetivo dos equipamentos 

 
105 MOREIRA, João Baptista. Tratado de Direito Tributário Brasileiro, Vol. VIII. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, p. XII. 
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urbano, tendo como critério fundamental o “índice de solo criado” e, como 
secundário, a área do terreno ou, simplesmente, sua testada. A 
Erschliessungsbeitrag, baseada no Deckungsprinzip (princípio da 
recuperação dos gastos estatais com a obra pública), prevê, também a 
participação do Estado no custeio da obra. E, fundamentada no 
Billigkeitsprinzip (princípio da equidade, na sua acepção de igualdade 
material), é o mais justo e o mais belo modo de impor da atualidade, além de 
ser prático, barato, fácil de calcular, e proporcionar um desenvolvimento 
urbano estonteante. 

 
Essa importante passagem doutrinária, apesar de escrita em 1980, se mostra 

atualíssima e extremamente propícia para a abordagem desse trabalho, no que 

pertine ao momento dramático que passam nossas principais capitais em relação à 

mobilidade urbana e a necessidade da realização de obras públicas que visem 

adequar o nosso espaço urbano. 

Nesse sentido é importante ressaltar as palavras do mestre Ruy Barbosa 

Nogueira106 acerca do novo Código Tributário da Alemanha:  

A 1° de janeiro de 1977 entrou em vigor na República Federal da Alemanha 
a nova codificação traçando as linhas fundamentais para todos os impostos, 
inclusive restituições, regulados pelo direito federal ou pelo direito da 
comunidade europeia, administrados por autoridades fiscais federais ou 
estaduais. 
Mas o que, para nós brasileiros é admirável, é que essa lei de diretrizes 
(Rechtslinien) e orgânica (Rahmengesetz), além de ter sido por vários anos 
debatida no Parlamento com a mais ampla colaboração dos institutos 
científicos, das classes representativas dos contribuintes e enfim dos 
doutrinadores, foi publicada em 1976 para só entrar em vigor em 1977, de 
maneira que durante a "vacatio legis" pudemos presenciar "in loco", em várias 
universidades (Munique, Heidelberg, Colônia e Bochum) o seu estudo prévio 
e mesmo a publicação de vários livros e comentários esclarecedores do seu 
conteúdo, antes mesmo do início de sua execução. Esta é, realmente a forma 
mais correta já vista, de elaboração e ensino prévios da legislação tributária 
em um verdadeiro Estado Democrático de Direito, não só para não causar 
surpresa aos cidadãos-contribuintes, mas sobretudo poder manter 
efetivamente a confiança que o povo contribuinte deve e pode ter no 
legislador fiscal. 

 
Dessa forma, o Código Tributário da República Federal da Alemanha, 

elaborado em 1919 e modificado em 1976, foi o marco derradeiro da sistematização 

científico-legislativa do Direito Tributário, provocando grandes avanços tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência, possibilitando que assim se ultrapassassem as 

fronteiras germânicas de modo a repercutir nas legislações tributárias de outros 

países.  

 
106 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. O Novo Código Tributário da Alemanha: como se deve legislar. 
Disponível em https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66870/69480. Acesso em:14 mar. 
2019. 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66870/69480
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No nosso continente, o primeiro país a elaborar seu Código Tributário foi o 

México, baseando-se nos estudos do Professor italiano Mario Pugliese. Seguiu-se a 

Argentina pelos estudos do Mestre Giuliani Fonrouge para elaborar seu anteprojeto 

que todavia não seguiu em frente, apesar do valioso trabalho ter se transformado em 

permanente fonte de consulta para estudos de reformulações legislativas107. 

O Brasil não poderia ficar à margem da influência generalizada do Código 

Alemão, sendo assim, o seu texto original de 1919 foi a principal fonte em que se 

inspirou o nosso CTN. 

 Resumidamente, podemos afirmar que na Alemanha a valorização imobiliária 

é apenas o elemento adjetivo ou restritivo do Fato Gerador (FG) a indicar que nem 

toda obra pública poderá ser tributada, mas somente aquelas em que houver 

benefícios às propriedades vizinhas.108 

 A Contribuição de Melhoria não retribui nada, ela recupera um gasto anterior, 

daí ser a posteriori. 

 Nos países que nunca conseguiram aplicar a Contribuição de Melhoria, como 

o Brasil, continuou a existir o critério valorização, tornando-se, assim, um instrumento 

desengonçado visto que adotamos o critério valorização por via indireta da Special 

Assessment” americana, apesar de toda adesão de nossos tributaristas à Escola 

Alemã. 

 De forma clara João Baptista Moreira nos ensina que:  

A Contribuição de Melhoria alemã tem, como fato gerador o momento 
instantâneo em que se dá por definitivamente concluída uma determinada 
obra pública nova. Além disso, a Base de Cálculo (BC) desse tributo é o custo 
total da obra pública realizada109. 

 

 O tributo na Alemanha não trata da valorização da mais-valia imobiliária, a qual 

continua sendo captada pelo Imposto de Renda, como bem nos ensina João Baptista 

Moreira em sua já citada obra110: 

Um imposto sobre a mais-valia imobiliária tem função extrafiscal de 
conter a especulação ou carrear o seu produto para a esfera pública, 
uma contribuição de melhoria terá sempre a função fiscal de recuperar 
os gastos públicos aplicados em uma obra pública nova, através da 
cobrança desse custo entre os titulares do benefício. 

 
107 Idem ibidem. Acesso em : 14 mar. 2019. 
108 MOREIRA, ob. cit., p.72. 
109 Idem, ibidem, p.443. 
110 Idem ibidem, p.459. 



79 

 

2.3.1 Competência para execução de Melhoria 

A legislação da Contribuição de Melhoria alemã está regulamentada na Sexta 

Parte da Bundesbaugesetz (Lei Nacional da Construção)111, de âmbito nacional112: 

O parágrafo 123 do Capítulo Primeiro diz o seguinte: A Melhoria é da 

competência do Município, na medida em que ela não esteja disciplinada por outras 

disposições legais ou não seja obrigação pública incumbida a outros”. 113 

Note-se que quando a lei utiliza a expressão “melhoria” (o que nos Direitos 

Administrativo e Tributário alemães significam obra pública urbana nova), quer 

esclarecer que a execução da obra pública urbana nova é da competência privativa 

do Município. 

Quando trata da cobrança do tributo na Seção III, no parágrafo 127 do Capítulo 

Segundo, preconiza o seguinte: “Os municípios cobram pelas obras de melhoria para 

cobertura de seus gastos, não ressarcidos de outra forma, uma Contribuição de 

Melhoria, segundo a disposições que seguem”.114 

 

2.3.2 Cobrança, apuração e critérios para a repartição dos custos de melhoria 

Já o parágrafo 129 do mesmo capítulo disciplina que os municípios alemães 

arcam com pelo menos 10% do custo geral, transferindo, por conseguinte, no máximo 

90% aos beneficiados. 

Chegando na Seção III, no parágrafo 130 podemos verificar que na apuração 

dos custos são empregados dois métodos aceitos, indiferentemente, pela lei, quais 

sejam: a tomada dos custos efetivamente realizados; e o custo padrão da obra. 

Com relação aos custos efetivamente realizados não há muito o que discutir, 

uma vez que ele dá, limpidamente, o exato custo total da obra de melhoria a ser 

rateado entre os proprietários de imóveis das zonas beneficiadas. 

Quanto ao custo padrão da obra, por se tratar de assunto mais controvertido e 

baseado em dados estatísticos e levantamentos reais, que com precisão e 

honestidade indicam, por exemplo o m2 de estrada de determinada categoria em 

 
111 Bundesbaugesetz Vom 23. Juni 1960. Disponível em 
https://www.stadtgrenze.de/s/bbg/1976/bbaug1976-123.htm. Acesso em;14 mar. 2019. 
112 MOREIRA, ob. cit., p.461. 
113 Idem, Ibidem p.462. 
114 Idem, Ibidem, p.465. 

https://www.stadtgrenze.de/s/bbg/1976/bbaug1976-123.htm
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determinada região, alheios a nossa cultura administrativa, é importante remeter o 

leitor à fascinante obra do brilhante professor João Baptista Moreira no Vol. VIII do 

Tratado de Direito Tributário Brasileiro. 

Além de todos os detalhes já salientados em relação aos custos, a mencionada 

obra, de maneira não menos brilhante discorre, também, sobre determinados 

adicionais aos custos da obra.115  

Conforme já verificamos, com relação aos critérios para a repartição dos custos 

da obra de melhoria, depois de descontada a parte que caberá ao Município cobrir 

(10% no mínimo), o restante do custo total ou parcial, se for o caso, será repartido 

entre os proprietários de imóveis compreendidos na zona de influência116, em 

proporcionalidade à área, à situação física, ao uso arquitetônico ou social e ao gabarito 

de construção permitido. 

Outro aspecto importante é a facilidade de fiscalização por parte dos 

contribuintes, uma vez que basta confrontar o que foi feito e o valor das notas de 

despesa, permitindo assim, em última análise, que o povo participe da execução 

financeira do orçamento público, prática para lá de salutar em nossos dias.  

 

2.4 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA BRASILEIRA E SEUS ASPECTOS 

RELEVANTES 

Verificamos, anteriormente, a entrada do nosso tributo no sistema tributário e 

aproveitamos para mostrar como a contribuição de melhoria está regulamentada no 

ordenamento tributário alemão. 

Dessa forma, neste capítulo daremos ênfase aos aspectos relevantes da 

Contribuição de Melhoria brasileira. 

Quando discorremos sobre a entrada do nosso tributo no Sistema Tributário 

Nacional, verificamos, ao final, que a CRFB/88 no art. 145, III, simplesmente atribuiu 

competência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir 

“contribuição de melhoria decorrente de obras públicas”. 

 Conforme se verifica a Constituição Federal não fala em limites. Pode-se 

depreender, portanto, que sob a ótica constitucional não está mais condicionada ao 

 
115 Idem ibidem, p.491. 
116 Idem ibidem, pp.495 e 496. 
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preenchimento do requisito da valorização imobiliária dos imóveis adjacentes, estaria, 

finalmente, atrelada à ideia, ao espírito de Contribuição de Melhoria alemã, ou seja: 

obra pública + benefício no imóvel do particular = pagamento da cota parte do custo 

da obra. 

 Parece, em princípio, uma afirmativa incontroversa, entretanto, já vimos que é 

um puro engano. Na verdade, o fato do constituinte originário ter sido parcimonioso 

ao disciplinar a Contribuição de Melhoria no art. 145 da CRFB/88, provocou o início 

de um debate doutrinário em torno do tipo de contribuição adotado, se o recuperador 

de custos ou se o captador de mais-valias imobiliárias.  

O certo é que já se passaram mais de 30 anos da promulgação da Constituição 

e o tributo ainda não conseguiu se firmar em nosso cenário impositivo, divorciado, 

assim, de nossa realidade econômica atual e mantém-se cada vez mais distante dos 

nossos hábitos administrativos, em que pese o momento propício para uma tão 

esperada reforma tributária. 

 

2.4.1 Aspecto Técnico 

Trata-se de um tributo vinculado à atuação do Estado, diferentemente da taxa 

que é vinculada a um serviço público específico e divisível ou a atividade de polícia 

administrativa, a Contribuição de Melhoria é vinculada à realização de uma obra 

pública nova. 

 O Sujeito Ativo dessa relação jurídica tributária é o Estado ou entidade estatal 

(União, Estado-Membro, Distrito Federal, Município ou Território) que realiza a obra. 

 O Fato Gerador é a execução material da obra pública, conforme dispõe o art. 

145, III, da CRFB/88: “contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas”. 

 Acontece que o próprio nome do tributo nos induz que a obra deve ser 

executada e provocar melhoria.  

 Já mencionamos, anteriormente, que essa expressão melhoria vem da 

Erschliessungsbeitrag, a Contribuição de Melhoria alemã e para transpor um erro 

lastimável que impediu que a Contribuição de Melhoria pudesse ser cobrada em 

diversos países se faz necessário reproduzir, de maneira contundente, as palavras do 

Professor João Baptista Moreira, resultado de sua fascinante pesquisa, que espanca 
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de vez a maneira canhestra como entrou no nosso ordenamento jurídico a espécie 

tributária em estudo: 

Até agora, por uma questão de comodidade, estamos traduzindo o termo 
erschlossen por melhorado e Erschliessung por melhoria, acompanhando o 
nome tradicional desse tributo entre nós. Jamais o fizemos no sentido de 
“urbanização”, embora a palavra comporte a acepção, como nos informa 
Becher: “Erschliessung – apertura, exploración, colonización, urbanización, 
conquista, valorización, puesta en valor”. 
Essa palavra não pode ser traduzida como valorização e sim como 
“urbanização” por se tratar de matéria afeta ao Direito de construção, disposta 
sempre em Baugesetz (lei de construção) referente ao ramo “Direito de 
construir” (Bausecht). Nada tem a ver com essa confusão toda que se 
alastrou pela França, Itália, Espanha, Portugal e pelo resto do mundo, 
fazendo tributar a valorização imobiliária pela contribuição de melhoria nos 
tempos modernos.117 
 

Por isso, acreditamos estar superada a controvérsia sobre qual tipo de 

contribuição adotado, se o recuperador de custos ou se o captador de mais-valias 

imobiliária. Tem-se, assim na sua essência, a denominação de contribuição de 

melhoria e não contribuição de valorização imobiliária.118 

De forma diversa, se não se verifique a urbanização, o benefício, estaríamos 

diante de uma “contribuição de pioria” situação totalmente avessa a proposta do 

tributo em tela. Como consequência a desvalorização imobiliária causada por obra 

pública gera o dever do Estado de reparar o dano e é matéria atinente à 

responsabilidade civil do Estado.  

Assim como o proprietário não pode enriquecer em razão de um benefício 

causado por obra pública, também não pode a coletividade, representada pelo Estado, 

causar prejuízos aos proprietários sem repará-los. Essa reparação é uma forma de 

conciliação entre o interesse da coletividade na realização de obra pública e o direito 

do proprietário de ver preservado seu patrimônio. A reparação poderá vir por isenção 

ou outra benesse prevista no CTN.  

Em decorrência, sendo o fato gerador da Contribuição de Melhoria a execução 

da obra pública nova, a base de cálculo (BC) específica, não poderia ser outra, senão 

o custo da respectiva obra, cujo valor será rateado entre os proprietários dos imóveis 

que receberam a melhoria. 

 
117 MOREIRA, ob.cit., p. 496. 
118 MORAES, ob.cit., p.599. 
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 Com relação ao sujeito passivo, podemos dizer tratar-se da pessoa obrigada 

ao pagamento dessa espécie tributária, isto é, a pessoa que mantém relação direta e 

pessoal com o imóvel ligado à obra pública de melhoria. É o proprietário ou possuidor 

com ânimo de domínio. 

Nesta ordem de ideias, passaremos a apresentar um exemplo de legislação 

municipal pertinente ao tributo e por questões geográficas do nosso domicílio, 

escolhemos a Cidade do Rio de Janeiro.  

Neste caso, os dispositivos legais pertinentes a instituição e cobrança da 

Contribuição de Melhoria, abaixo elencados bem demonstram a mutação legal 

verificada no seu fato gerador, de 1984 para cá, senão vejamos:  

Na Lei Nº 691 de 24 de dezembro de 1984 que criou o Código Tributário do 
nosso Município, alterada pela Lei Nº 1371 de 12 de dezembro de 1988 que 
incluiu, a seguinte redação ao § único do Art. 2º:  
“os tributos referidos no inciso I, itens 2 e 3, e no inciso III, são objeto de leis 
especiais.” (grifo nosso). 
 

O inciso III anteriormente grifado é o que prevê a Contribuição de Melhoria, 

decorrente de obras públicas como tributo da competência do Município do Rio de 

Janeiro. 

 Em seguida a Lei Nº 1364 de 19 de dezembro de 1988 alterou o Código 

Tributário Municipal e institui os tributos que menciona. A contribuição de melhoria 

aparece a partir do art. 34 até o 53. Dessa forma temos a previsão legal da instituição 

e cobrança da CM no Município do Rio de Janeiro; a partir da carta de 1988:  

Art. 34. Fica instituída no Município do Rio de Janeiro a Contribuição de 
Melhoria. 
Art. 35. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a realização de 
obras públicas que acarretem benefícios diretos ou indiretos a bens imóveis. 
... 
Art. 37. A Contribuição de Melhoria será devida quando o Município realizar 
qualquer das seguintes obras públicas. (...) 
Art. 46. O Prefeito, considerando o custo das obras realizadas, a situação 
financeira do Município e as peculiaridades da área de influência das obras, 
poderá determinar o pagamento da Contribuição de Melhoria seja feita de 
uma só vez ou em parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de correção 
monetária. 
§ 1º - A soma das parcelas mensais não excederá, em cada período de 12 
(doze) meses, 3% (três por cento) do valor venal do imóvel, à data da emissão 
das guias. 
II - do prazo para o seu pagamento e, se for o caso, do número de parcelas 
mensais e 
Art. 52. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria as normas gerais estatuídas 
no Código Tributário do Município. 
Art. 53. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da sua publicação, podendo, para tanto, expedir, 
separadamente, os Regulamentos dos diversos tributos. 
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A Lei Complementar Nº 4 de 28 de janeiro de 1991, que institui a Lei Orgânica 

do Município do Rio de Janeiro no seu Título IV, art. 11 prevê: “A Contribuição de 

Melhoria tem como fato gerador a realização de obras públicas que acarretam 

benefícios diretos ou indiretos a bens imóveis”.  

Com isso temos o leque dos dispositivos jurídicos que dão sustentação a 

instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria no Município do Rio de Janeiro. 

Ao verificarmos mais atentamente a previsão legal do fato gerador nesse 

conjunto forense nos deparamos com distintas interpretações, a partir da aprovação 

da Lei 5172/66 que aprovou o Código Tributário Nacional.  

Em 1966, no CTN, que hoje tem status de Lei Complementar Federal, 

verificamos que no art. 81 o fato gerador do tributo é apontado como a realização de 

obra pública que decorra valorização imobiliária com o pecado do limite misto de 

cobrança, ou seja, custo da obra com o critério valorização imobiliária. 

Chegando em 1988, na CRFB/88, ao tratar da tributação e do orçamento no 

Título VI, falando especificamente do Sistema Tributário Nacional no art. 145 III, nos 

leva a admitir como fato gerador a simples realização de uma obra pública. 

Em 1988 no Código Tributário do Município do Rio de Janeiro o art. 2º III, em 

consonância com a CRFB/88, admite como fato gerador, somente, a realização da 

obra pública. 

Em 1988 na Lei Ordinária nº 1364, lei que disciplina até a presente data a 

instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria no Município do Rio de Janeiro, no 

seu art. 35 descreve que o fato gerador será a realização de obras públicas que 

acarretem benefícios diretos e indiretos a bens imóveis. Nota-se aqui uma feliz 

mudança, substituindo-se a expressão valorização por benefícios diretos e indiretos. 

Em 1991 na Lei Complementar do Município de nº 4, Lei Orgânica, no seu art. 

2 º III, simplesmente cita como fato gerador da Contribuição de Melhoria a realização 

de obra pública.  

Ao finalizarmos esse capítulo, deixamos de propósito para reflexão do leitor o 

demonstrativo acima, onde nos deparamos com datas e entendimentos do fato 

gerador da Contribuição de Melhoria, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, 

foco principal deste trabalho. 

Com certeza essa reflexão em muito ajudará no entendimento e numa possível 

adesão à conclusão desse trabalho.  
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Para fecharmos os aspectos técnicos e buscando sempre as soluções mais 

fáceis e práticas, sobre o método a ser utilizado para se calcular o quantum debeatur, 

ou seja, a quantia devida, vamos tomar como exemplo a última grande obra realizada 

na cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas Rio 2016, a via expressa trans 

olímpica que veio beneficiar, diretamente, a mobilidade urbana de uma zona ao longo 

dos seus 26 Km que vai da Barra da Tijuca, cruza 11 bairros da Zona Oeste do Rio, 

ligando o Parque Olímpico, na região da Barra da Tijuca ao Complexo Esportivo de 

Deodoro.  

Partindo de um valor hipotético da parcela a ser custeada pelos munícipes 

beneficiados em função do custo da obra, ser de 50 milhões de reais, e a zona abrangida 

pelo benefício, delimitada através do poder discricionário do ente tributante observando-

se a razoabilidade, a proporcionalidade e os limites constitucionais, tivesse somado 50 

milhões de metros quadrados de imóveis registrados na Prefeitura do Rio de Janeiro para 

fins da cobrança de IPTU, o custo por m2 seria de R$1,00 (um real). Se o seu imóvel 

estivesse localizado dentro da área beneficiada e tivesse uma área de 300m2, você iria 

contribuir com R$300,00 (trezentos reais) pelo benefício que a obra pública lhe 

proporcionou. Caso tivesse 3000 m2 você passaria a contribuir com R$3000,00 (três mil 

reais) e assim proporcionalmente em diante o que se coaduna, perfeitamente, com o 

princípio da capacidade contributiva, pilar da justiça tributária. 

 

2.4.2 Aspecto político. Tributo direto. Preço político 

 Nosso sistema tributário é composto por uma legião de gravames indiretos que 

admitem o ônus da repercussão tributária, ou seja, a transferência do encargo 

financeiro, permitindo que a pessoa tributada, o contribuinte de direito, tenha como 

transferir o peso da carga financeira dos tributos a outrem, qual seja, o contribuinte de 

fato, aquele que ao final das contas suporta o ônus tributário ao fornecer os recursos 

financeiros necessários para que o contribuinte de jure, venha a cumprir com sua 

obrigação tributária principal de pagar o tributo. 

Nesse sentido, cabe apresentar as palavras de Sacha Calmon:  

Ao revés, seria indireto o ICMS, o IPI, certas incidências do ISOF e do ISS, 
por isso que, nestes caso, a pessoa tributada tem condições de transferir o 
ônus fiscal a terceiros, seja através de específicas previsões legais, seja 
através do mecanismo dos preços, seja através de específicas previsões 
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legais, seja através de cláusulas contratuais, seja através de outros 
artifícios119  

 
 Nesse viés, de forma contrária, tributo direto é aquele que recai sobre o 

contribuinte de jure sem transferência. Neste caso o contribuinte de direito, aquele 

assinalado pela lei, também será o contribuinte de fato, suportando sozinho o 

pagamento do encargo. 

 Já vimos, anteriormente, que nossos contribuintes, historicamente, pela 

maneira desastrosa pela qual Portugal iniciou a cobrança de tributos na recém 

descoberta colônia, preferem pagar tributos indiretos, ou sejam, aqueles que não são 

percebidos por estarem embutidos nos preços das mercadorias e serviços, a pagar 

os tributos que alcancem diretamente sua renda, seu bolso, na medida em que o 

Estado atua em seu benefício. 

 A ideia, na realidade, dos nossos descobridores, não era tributar e sim 

expropriar, confiscar o máximo possível de renda para satisfazer as necessidades 

voluptuárias da corte portuguesa, aqui em nossa terra e além-mar. 

 No Brasil colonial, os dízimos pertenciam à Ordem de Cristo em virtude da 

concessão dada pela Santa Sé para que fossem cobrados das terras conquistadas e 

a conquistar nas regiões ultramarinas, de acordo com bulas papais do séc. XV, ou 

sejam, documentos selados de forma circular, com o timbre do papa, onde ele se 

manifesta sobre determinado assunto administrativo da Igreja, seja religioso ou 

político. 

O dízimo tornou-se, assim, a maior fonte de arrecadação da colônia. O rei na 

qualidade de grão-mestre, recebia os dízimos e os repassava em parte à Igreja. Estes 

eram cobrados sobre o pau-brasil, monopólio da coroa, pedras preciosas, ouro, prata, 

coral, e chumbo, enfim, sobre nossas riquezas naturais.  

Em 1890, separando-se a Igreja do Estado extinguiu-se, em definitivo, no 

Brasil, a cobrança de dízimo. 120 

 Acreditamos que foi através dessa herança deixada por nossos colonizadores 

que criamos total aversão aos tributos diretos.  

 
119 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema tributário. 6 
ed. Rev., Amp., Rio de Janeiro:Forense.1994. p. 89.  
120 CUNHA, Lane Dias. Dízimos reais da Bahia: igreja, estado e fiscalidade (1647-1760). 2013. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Salvador, 2013. Disponível em. 
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/2013._cunha_iane_dias._dizimos_reais_da_bahia_igreja_
estado_e_fiscalidade_1647-1760_iane_dias_cunha.pdf. Acesso 4  jul. 2019. 
 



87 

 

Enquanto na Alemanha, como já vimos, o Estado atuava em benefício da 

coletividade com obras de recuperação, alargamento e drenagem de rios e abertura 

de estradas pavimentadas, cobrando, corretamente, o tributo adequado, no caso a 

Contribuição de Melhoria, aqui, nossos antepassados viam nossas riquezas serem 

expoliadas e entregues à Corte Portuguesa. Por óbvio, a nossa simpatia por tributos 

diretos não poderia ser outra.  

 Ocorre que mais tarde, já em tempos de República, para dificultar ainda mais a 

implantação de uma cultura que fortalecesse a visão de um Estado atuando em prol 

da população e o povo contribuindo e fiscalizando a sua atuação, emerge em nosso 

país uma classe política que traz entre seus integrantes a ideia de que a obra pública 

é a melhor maneira de se atrair votos e benefícios pessoais. 

Temos, assim, instaurado um cenário político que se fundará, historicamente, 

mas promessas de grandes obras para atrair votos dos leitores.  

Até pouco tempo, temas como educação, saúde, segurança e emprego pouco 

eram utilizados nos discursos de campanhas. Preferia-se ter como destaque a 

promessa de grandes obras públicas sem que nada fosse cobrado daqueles 

contribuintes diretamente beneficiados pelo dispêndio de recursos provenientes de 

todos aqueles que pagavam seus impostos.  

Verificamos que desde a Proclamação da República a base das campanhas se 

fundou num parlamento que sobrevive até hoje graças as promessas de grandes 

obras para atrair votos dos eleitores.  

 O mais intrigante é que caso a obra venha a ser realizada e não sendo cobrada 

a contribuição de melhoria, não deixa de ser, essa postura, indiretamente, uma 

cobrança moderna de um dízimo político, ou seja, recebendo o voto que se faz obra.  

 Ao contribuinte que acreditou nas promessas do candidato eleito, neste caso, 

eles foram devidamente enganados na medida que em se tratando de um 

representante do povo cabe justamente a ele buscar por essas facilidades pontuais, 

deixando o poder executivo correspondente liberado para pôr em prática as suas 

políticas públicas que irão visar a segurança a educação, saúde pública e a mobilidade 

urbana, enfim, a satisfação das necessidades públicas para todos, financiadas por 

todos via impostos.  

 De modo simples, o desgaste político ocorreria justamente numa posição 

inversa na medida que prometendo a obra, executando-a e, corretamente, cobrando 
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o tributo dos eleitores contribuintes beneficiados com a valorização dos seus imóveis 

geraria uma rejeição pessoal para uma futura reeleição daquele candidato. 

 Por tudo é lícito afirmar que aí está o problema político da nossa malsucedida 

Contribuição de Melhoria. O político promete e é votado por aquele que se encantou 

com as promessas de obras. Eleito, quando realiza a obra pública, não cobra do eleitor 

a devida contribuição para que esse não sinta o tributo direto e, assim, usando do 

mesmo estratagema, o reeleja numa nova oportunidade política.  

 Como ilustração dessa linha de raciocínio, podemos verificar os casos mais 

recentes, na capital carioca pela transformação do Rio de Janeiro, em 1995, num 

verdadeiro canteiro de obras para atender ao Projeto Rio Cidade; projeto este que 

contribuiu, decisivamente, para a eleição a Prefeito do então secretário de urbanismo 

Luiz Paulo Conde e cuja implementação e conclusão, juntamente com a construção 

da Linha Amarela, teve como objetivo levar ao Palácio Guanabara o, então, Prefeito 

Cesar Maia.121 

Corroborando com o nosso raciocínio, em 1998 o Jornal O Globo, publicou 

reportagem que traduz a abordagem:  

...Para os três candidatos a Governador que lideram a disputa, o projeto de 
expansão do metrô não chegou ao fim da linha com a inauguração da estação 
de Copacabana. Na briga pelo voto, eles prometem obras que vão desde uma 
linha subterrânea atravessando a Baia de Guanabara à conversão do leito 
ferroviário da Central do Brasil em trilhos do metrô.122 

 
Não foi de maneira diferente que os ex governadores Sérgio Cabral, Luiz 

Fernando Pezão e o ex prefeito Eduardo Paes, fizeram suas campanhas. Basta 

lembrarmos da Copa 2014 e a Olimpíada Rio 2016.  

 O problema não é outro a não ser a realização de grandes obras custeadas 

com recursos financeiros da União, Estados e do Município, sem o desgaste político 

da cobrança do tributo devido. 

Daí ser um dos objetivos desta pesquisa defender que a Contribuição de 

Melhoria não é utilizada pelo poder público em virtude do desgaste político provocado 

pela instituição de um tributo que atinge o patrimônio, o bolso de determinados 

contribuintes que, antagonicamente, foram beneficiados com a realização de obras 

estruturais durante a campanha de seu candidato eleito. 

 
121 Revista Veja, ano 28, nº43. Veja Rio,p.8, 25 de outubro de 1995. 
122 OTAVIO, Chico. “Depois da Eleição, buracos e tapumes do metrô”. O Globo, Rio de Janeiro, 
19 de julho de 1998. 
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Na contramão dessa postura secular dos nossos agentes públicos, em outras 

palavras, poderíamos utilizar a instituição e a cobrança da Contribuição de Melhoria 

como instrumento fiscalizatório dos gastos dos governos em obras públicas. Teríamos 

uma obra desejada, prevista em lei, realizada, fiscalizada e paga pelos contribuintes 

beneficiados, os recursos públicos oriundos dos impostos ressarcidos ao erário e o 

cidadão cuidando pelo que pagou.  

Estaríamos desse modo corroborando as duas primeiras hipóteses da nossa 

pesquisa, quais sejam: - A instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria 

poderá colaborar para impedir que o seu mal uso, ou seja, sua frequente falta de 

instituição e cobrança possa se transformar num instrumento potencial de 

contaminação da gestão pública; e - A Contribuição de Melhoria não é utilizada pelo 

poder público em virtude do desgaste político provocado pela instituição de um tributo 

que atinge diretamente a renda de determinados contribuintes que, antagonicamente, 

foram beneficiados com a realização de obras estruturais pactuadas em face da 

representação política alcançada. 

Certo é que o cidadão brasileiro não tem mais dúvidas que chegou a hora de 

mudarmos o paradigma desse modelo de gestão dos nossos administradores 

públicos, há a necessidade de mudanças de aspectos dentro da ética tributária. 

Precisamos de clareza, de transparência e de controle dos gastos públicos, via 

participação popular e nesse sentido o tributo até aqui discutido é sem sombra de 

dúvidas o mais apropriado para tal tarefa.  

 

3 A POSIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados em nossas cortes, 

baseados numa amostra de mais de 7000 (sete mil) julgados, de modo a evidenciar a 

instituição e a (in)efetiva cobrança da Contribuição de Melhoria, além de, ao final da 

apresentação de cada tribunal, deixar uma crítica através de alguns comentários 

sobre a visão do poder judiciário e da administração pública sobre as respectivas 

posições. 

Utilizaremos, para os extintos Tribunais de Alçada, no período de 1990 a 1997, 

a pesquisa realizada por ocasião da apresentação da minha monografia ao término 

da especialização em Direito Tributário no ano de 1998 na Universidade Estácio de 
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Sá, de sorte a transformar esse levantamento em fonte direta para os resultados 

alcançados na pesquisa dos extintos tribunais. 

 Em seguida passaremos pelos Tribunais de Justiça, Superior Tribunal de 

Justiça para ao final verificarmos o entendimento do Supremo Tribunal Federal.  

 

3.1 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA 

DE SÃO PAULO, PARANÁ, RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL. (Anexo A) 

 Dos 18 julgados que envolvem os Tribunais de Alçada de São Paulo, Paraná, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 1990 a 1997, 

conforme o Anexo A, verificamos que em 15 das 18 demandas os sujeitos ativos dessa 

relação jurídica, ou sejam, as prefeituras, saíram vencidas em seus pleitos tendo em 

vista a ocorrência, dentre outras, das seguintes ilegalidades que motivaram a inefetiva 

cobrança da Contribuição de Melhoria:  

 - Obra pública ainda não realizada;  

 - Realização de serviço e não de obra;  

 - Falta de publicação prévia do edital;  

 - Verificação da necessária valorização;  

 - Desobediência da cobrança somente após a obra;  

 - Afronta aos princípios da legalidade, anualidade, irretroatividade e isonomia; 

 - Adoção de critério de cobrança não permitido; qual seja, o valor da obra divido pela 

testada dos imóveis beneficiados; e 

 - Cobrança de taxa ao invés de Contribuição de Melhoria. 

 Em resumo, fica claro e patente pelos resultados observados o extenso 

desconhecimento da legislação que regulamenta o tributo por parte dos prefeitos. 

Assim deixamos os julgados que pertenceram aos extintos Tribunais de Alçada 

para seguir adiante. 

 Nossas escolhas em relação aos tribunais estaduais se realizaram levando em 

conta que São Paulo e o Rio de Janeiro são os estados onde se verificam os maiores 

problemas de urbanização desordenada entre as demais capitais da federação. 

 Ao Rio de Janeiro se dará mais atenção porque suas divisas geográficas 

compreendem a delimitação do problema do presente trabalho. 

 Optamos pelo Paraná porque é de lá que surgem, após serem testadas, as 

grandes soluções urbanísticas para as cidades do país como foi o caso do BRT, “Bus 

Rapid Transit”, ou Transporte Rápido por Ônibus, criado pelo arquiteto Jaime Lerner, 
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em 1974 enquanto era o prefeito da cidade de Curitiba, hoje implantado em várias 

capitais do Brasil e em várias cidades do mundo.  

 Infelizmente, ainda hoje, na capital do Rio de Janeiro sentimos os resultados 

causados pela realização muito mal sucedida e super faturada da obra do BRT onde 

o asfalto há muito já se deteriorou e várias estações criadas se mostraram super 

dimensionadas em relação aos locais e demanda de passageiros, desembocando 

num serviço mal prestado e totalmente vandalizado, amplamente divulgado pela mídia 

à época e conforme tivemos oportunidade de discutir, em novembro de 2018, por 

ocasião do V Congresso Internacional de Teoria das Instituições no Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro durante a apresentação do tema: “Uma reflexão sobre a 

efetividade dos direitos fundamentais e o diagnóstico dos 6 anos da implantação do 

corredor Transoeste do BRT na cidade do Rio de Janeiro”. 

 De Curitiba surgem as soluções de ordenamento urbano para as grandes 

cidades, envolvendo obras públicas e por conseguinte a instituição e a cobrança da 

Contribuição de Melhoria.  

 Quanto aos tribunais superiores eles representam a posição a se seguir pela 

jurisprudência pátria. 

 Dessa forma, preferimos apresentar os resultados através de tabelas, deixando 

a ementa e os dados pertinentes aos mais de 7.000 (sete mil) arestos, na forma de 

resultados das pesquisas realizadas apresentadas à banca examinadora por ocasião 

da qualificação desse trabalho.  

 Importante salientar que para a elaboração das tabelas o universo utilizado foi 

ano/ano a partir de 2005, em face do art. 4º da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 

ter extinguido os Tribunais de Alçada, onde houvesse.  

 A metodologia utilizada se baseou numa amostra de 280 julgados existentes, 

cronologicamente, ano a ano, nas primeiras páginas de acesso na internet até o ano 

de 2019, que abordassem a expressão Contribuição de Melhoria. 

 Quando o número de julgados anuais fosse menor que 280, neste caso, seriam 

verificados todos os processos que envolviam os temas apontados nas tabelas a 

seguir. 

 Prosseguiremos com a apresentação da primeira tabela. 
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3.2 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) 

 

Tabela 1: Acórdãos do TJSP sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria ( 2005-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados  
                                                                                                                                             com 
                                                                                                                                             as  
                                                                                                                                             palavras: 
                                                                                                                                 contribuição/de/ 
                                                                                                                                           melhoria 

3582                               798                                              213                  585                    2784 
Fonte. https://www.tjsp.jus.br  

 

 Dos 3582 julgados pesquisados, levando em conta, somente, os 798 processos 

que tratam especificamente da Contribuição de Melhoria, a partir de 2005, apenas 213 

envolvem questões de direito material os quais estão relacionados, principalmente: 

pela falta de lei específica instituidora do gravame tributário; falta de comprovação da 

valorização imobiliária; cobrança antes da realização da obra; e inobservância pelas 

Fazendas Públicas Municipais do CTN e do Dec-Lei 195/67.  

 Nessas lides envolvendo o direito material, ou sejam, 213 julgados, os sujeitos 

ativos venceram em apenas 4. 

 Dos 585 envolvendo questões de direito processual, a administração pública 

saiu vencida em 563 casos, no que pertine as questões envolvendo, basicamente, a 

ilegitimidade passiva, a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e a prescrição. 

Nesses 585 julgados saiu vencedora em 22. 

 No TJSP 100% dos julgados verificados envolveram demandas, somente dos 

Municípios, não aparecendo nada referente à capital paulista. 

Das 320 Comarcas existentes no Estado de São Paulo, apenas em 64 delas, 

no período de 2005 a 30/06/2019, ou seja, em 14 anos, aparecem os 213 julgados 

que abrangem questões de direito material, sendo que em apenas 8 comarcas se 

concentram mais de 4 julgados no mesmo período. 123 

 
123 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em 
https://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/ListaFrequenciaMalotes.pdf. Acesso em: 14 dez. 
2019. 
 

https://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/ListaFrequenciaMalotes.pdf.%20Acesso%20em:%2014
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Dentro do tamanho do Estado de São Paulo e da quantidade de municípios 

existentes representa somente 20% das fazendas públicas, o que bem demonstra a 

dificuldade de assimilação da legislação em vigor por parte dos prefeitos. 

 

3.3 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ) 

 

Tabela 2: Acórdãos do TJRJ sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria (2005-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados 
                                                                                                                                             com 
                                                                                                                                             as  
                                                                                                                                             palavras: 
                                                                                                                                 contribuição/de/ 
                                                                                                                                           melhoria 

81                                  40                                                16                      24                      41 
Fonte.  http://www.tjrj.jus.br  

 

 Temos no Rio de Janeiro uma situação bem diferente da verificada em São 

Paulo na medida em que de 2005 a 2019 no site do TJRJ aparecem, apenas, 81 

julgados selecionados, o que representa menos de 2,5% do TJSP.  

Seguindo a metodologia eleita neste trabalho, dos 81 arestos do TJRJ, somente 

40 julgados envolvem a expressão “contribuição de melhoria”, dos quais 16 envolvem 

questões de direito material e 24 as de direito processual. 

 Em face dessa pequena quantidade de julgados disponíveis no site do tribunal, 

por se tratar do tribunal do nosso estado de origem que abarca a delimitação do 

problema deste estudo, sede do curso de doutorado da Universidade Estácio de Sá, 

e ente federativo onde se concentraram a maioria das mazelas de corrupção 

envolvendo obras, culminando com a prisão dos governadores dos últimos 20 anos, 

entendemos que seria necessário buscar uma contraprova em outro sítio e assim 

optamos pelo endereço hospedado em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia.  

 Em decorrência dessa nova busca constatamos a existência de 1738 julgados 

para as palavras “contribuição de melhoria” e de igual forma elaborando a tabela a 

seguir. 

 

 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia
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Tabela 3: Acórdãos do TJRJ sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria (2005-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados 
                                                                                                                                            com 
                                                                                                                                             as  
                                                                                                                                             palavras: 
                                                                                                                                 contribuição/de/ 
                                                                                                                                           melhoria 

1738                               259                                             3                       256                    1479 
Fonte.  https://www.jusbrasil.com.br  

 

 O que se constatou foi que na maioria dos 1738 julgados selecionados, ou 

sejam, 1479 tratam de outros temas envolvendo as palavras contribuição; de melhoria; 

de; e/ou outros tributos, perpassando pela cobrança de contribuições referentes: ao 

custeio do serviço de iluminação pública; à associação de moradores; ao fundo de 

saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro; ao custeio do serviço de esgoto, por 

exemplo na cidade de Três Rios; à previdência; e à coleta domiciliar de lixo. 

Ocorre que os 3 julgados acima apontados que tratam de direito material, foco 

do nosso estudo, já estavam elencados, anteriormente, no resultado da pesquisa 

realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo assim, a 

nossa contraprova em nada acrescentou aos 81 julgados da pesquisa anterior 

realizada. 

 Por outro lado, temos 92 Municípios e apenas os Municípios de Petrópolis, São 

Gonçalo, Niterói e Parati, em número de 4, aparecem envolvidos em demandas 

tributárias, sendo este último, o mais ativo em quantidade de julgados. 

 Entretanto, fato curioso é que dos 16 julgados ditos de direito material, em 13 

verificamos a tentativa da cobrança do custeio do serviço de iluminação pública 

através do tributo contribuição de melhoria, o que numa rápida análise é no mínimo 

uma extravagância jurídica dentro das regras do Direito Tributário.  

Em 3 desses 16 julgados, verificados no site do TJRJ, 2 foram instituídos sem 

lei e outro não respeitou aos princípios da legalidade e da anterioridade. 

Entre 2012 e 2019 aparecem somente 3 julgados e mesmo assim envolvendo 

questões processuais, 1 em setembro de 2017, outro em dezembro de 2018 e 

finalmente 1 em maio de 2019 sendo que a questão da competência do juízo e a 

prescrição prevaleceram. 

Ressaltamos que entre 2013 e 2016 nada em termos do tributo em questão foi 

levado ao Tribunal do Rio de Janeiro e tão pouco referente à obras realizadas na 
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capital do Estado, o que demonstra o pouco que o tributo é utilizado numa cidade que 

sediou as Olímpiadas de 2016 e a final da Copa do Mundo de 2014. 

 

3.4 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR) 

 

Tabela 4: Acórdãos do TJPR sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria (2005-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados 
                                                                                                                                             com 
                                                                                                                                             as  
                                                                                                                                             palavras: 
                                                                                                                                 contribuição/de/ 
                                                                                                                                           melhoria 
 

1579                               1410                                             713                 697                    169 
Fonte.  https://www.tjpr.jus.br  

 

Com 399 municípios, o Estado do Paraná apresenta a maior incidência dos 

julgados envolvendo questões de direito material referente à instituição e a cobrança 

da Contribuição de Melhoria nos 14 anos pesquisados. São 713, contra 213 em São 

Paulo e 16 no Rio de Janeiro no mesmo período. 

Ocorre que, dos quase 400 municípios possuidores de competência e 

capacidade tributária para instituir e cobrar o tributo, basicamente, apenas 9 deles 

quais sejam: Francisco Beltrão; Loana; Londrina; Cândido Rondon; Maringá; 

Cascavel; Toledo; Paulo de Frontin; e São José dos Pinhais, mesmo que de forma 

equivocada, exerceram a atribuição constitucional do poder de tributar prevista no art. 

145 III da CRFB/88.  

Nesses 14 anos, na capital Curitiba, aparecem somente em 2 julgados. Já o 

Município de Francisco Beltrão de 2005 a 2010 detém, sozinho, 50% de todos os 

julgados levados ao TJPR. Entre 2015 e 2017, o Município de Loana foi responsável 

por 50% de todas as demandas apresentadas aos Desembargadores de Curitiba 

envolvendo questões de direito material da Contribuição de Melhoria. Em 2017, 

tivemos 137 julgados, sendo que 93 tiveram origem no Município de Guarapuava, ou 

sejam, quase 68% dos julgados. 

De todos os acórdãos verificados, 713, o sujeito ativo dessa relação jurídica 

tributária saiu vencedor em apenas um caso, conforme abaixo:  

(Acórdão) Relator: Desembargador Silvio Dias Processo: 905374-3 Acórdão: 
42191 Fonte: DJ: 886 Data Publicação: 19/06/2012 Órgão Julgador: 2ª 

https://www.tjpr.jus.br/
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Câmara Cível Data Julgamento: 12/06/2012 TRIBUTÁRIO APELAÇÃO 
CÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA EXIGÊNCIA DE PROVA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA 
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO LEGALIDADE NA 
FORMA DE COBRANÇA VERIFICADA EDITAL Nº 15/2004 DO MUNICÍPIO 
DE FRANCISCO BELTRÃO QUE DISPÕE SOBRE A VALORIZAÇÃO DO 
BEM. RECURSO DESPROVIDO O fato gerador da contribuição de melhoria 
é a valorização imobiliária em razão da realização de obra pública, o que está 
comprovado no caso em tela. 

 

Encerrando os dados obtidos no TJPR, cabe ressaltar que no período 

abrangido, o Município de Curitiba, a capital do Estado do Paraná, aparece no polo 

passivo do Acórdão: 69266 de 30/05/2017, que tratou de questões processuais 

relativas à prescrição intercorrente dentro do processo de execução ajuizado por ele. 

Dessa forma, após verificarmos os 3 tribunais, de São Paulo, do Rio de Janeiro 

e do Paraná, é lícito afirmar que na sua maioria, as demandas que chegaram nesses 

pretórios não são provenientes das capitais. 

Ademais, os acórdãos envolvem outros munícipios, de forma bastante 

concentrada em determinadas prefeituras, levando em consideração a totalidade de 

cidades dentro desses Estados e tratam, basicamente, dos seguintes pontos:  

 - pavimentação e recapeamento asfáltico; não obedecem ao previsto nos arts. 81 e 

82 do CTN ou seja, ao realizarem essas obras o fazem sem lei prévia específica, se 

baseando na previsão genérica de seus Códigos Tributários Municipais; a falta de 

comprovação da valorização imobiliária; utilização na base de cálculo do tributo da 

metragem, a testada do imóvel alcançado pela ação do município, enfim, a 

contribuição calculada com base no custo da obra e na testada do imóvel. 

De modo simples, o que vimos em relação à instituição e cobrança do referido 

tributo em nossos tribunais estaduais é muito pouco dentro do potencial existente na 

Contribuição de Melhoria como forma de se buscar o ideal de justiça tributária.  

Das observações apresentadas verificamos um total desconhecimento e 

disfunção da interpretação do instituto na sua instituição, aplicação e cobrança por 

parte das prefeituras, conforme a legislação atual.  

A compreensão dos resultados obtidos no levantamento jurisprudencial nos 

revela um posicionamento totalmente antagônico das cortes estaduais em relação à 

pretensão de tributar pelos detentores do poder fiscal quanto à legalidade da 

cobrança. 

Cabe por fim, afirmar que desse modo todos os envolvidos na esfera estadual 

e municipal na instituição, cobrança e fiscalização da contribuição de melhoria 
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contribuem para a falta de comprometimento com a busca de justiça tributária, na 

medida em que os recursos oriundos dos impostos de todos são utilizados e não 

ressarcidos com a devida cobrança do tributo por ocasião da realização das obras 

públicas que alcançam apenas determinados contribuintes. 

 

3.5 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (STJ) 

 Inicialmente, podemos dizer que entre outras atribuições o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) é a corte, dentro do nosso sistema judicial, responsável em uniformizar 

a interpretação da lei federal em todo Brasil, observando os princípios constitucionais 

existentes dentro do nosso Estado de Direito.  

 Sua criação, nos remete à CRFB/88, em substituição ao Tribunal Federal de 

Recursos (TFR), vigente desde a carta maior de 1946. Para o seu funcionamento o 

STJ incorporou a estrutura de material e de pessoal, incluindo os magistrados que 

compunham a extinta corte.  

 Nesta linha de raciocínio, hoje em dia, com a entrada em vigor do novo CPC 

em 2015 ficou consolidado o sistema de precedentes judiciais dentro do novel código 

de processo, em que pese as acaloradas discussões entre nossos juristas, até hoje, 

sobre o CPC ter criado o referido sistema. 

Desde então discussões doutrinárias se instalaram e uma vez que foge do 

escopo do nosso estudo, deixamos para leitor, um interessante aperitivo para o 

aprofundamento jurídico de forma mais contundente sobre a criação de um “sistema 

de precedentes” no Brasil, nas precisas palavras do jurista Lenio Streck na sua coluna 

da revista eletrônica especializada em notícias ligadas a temas jurídicos Consultor 

Jurídico, hospedada no sítio eletrônico www.conjur.com.br:124  

Nossa principal objeção ao uso performático do “sistema de precedentes é 
que no Brasil, diversas vezes, sua utilização esconde o ovo da serpente. 
Parcela do pensamento processual civil entende que é possível resolver o 
problema de insegurança jurídica — que é, frise-se, um problema 
essencialmente qualitativo na prestação jurisdicional, conforme explicamos 
nos nossos Comentários ao CPC (Saraiva, 2016)[2] — mediante a criação de 
instrumentos de vinculação decisória, o que faz parecer que essa doutrina 
ignora que a própria Constituição e a legislação que lhe é conforme vinculam 
efetivamente a atuação do Judiciário antes de tudo. E não o contrário. 
Para citar apenas alguns desses instrumentos de vinculação decisória, 
mencionamos: súmula vinculante, atribuição de efeito vinculante para 
jurisprudência dos tribunais superiores, objetivação do controle difuso de 

 
124 STRECK, Lenio Luiz. Consultor Jurídico. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-ago-
18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc. Acesso em: 14 fev. 2020. 

http://www.conjur.com.br/
https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc#_ftn2
https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
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constitucionalidade e até mesmo objetivação do julgamento da lide pelo STJ 
e pelo STF. Há até quem defenda que o CPC-2015 teria proporcionado a 
mutação constitucional do termo causa previsto nos artigos 102 e 105 da CF. 
Seria uma interpretação-da-Constituição-a-luz-do-novo-CPC? 
No Brasil, o apego ao efeito vinculante virou um fetiche. Atualmente, já se 
atribuiu à súmula vinculante status superior ao da legislação e, com o CPC, 
estende-se essa “supremacia” à grande parcela das decisões dos tribunais 
superiores, ainda que historicamente haja uma confirmação de atuação, 
voluntarista, ativista e discricionária em boa (ou má) parte das manifestações 
dos tribunais superiores. Ou seja: a doutrina sofre, vê, mas se nega a 
enxergar o busílis da questão. 

 

Independentemente das discussões entre os juristas, para dar efetividade ao 

novo sistema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução nº 235 de 

2016, determinou a criação de Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) 

em todos os tribunais superiores, nos tribunais estaduais, nos regionais federais e do 

trabalho. 

 Podemos perceber que a partir desta tomada de decisão, foi imposto aos 

nossos tribunais um cuidado muito grande na formulação das suas decisões, quer 

sejam as de primeira ou segunda instância, se estendendo aos patronos das causas 

de modo a permitir a observação do conteúdo jurídico de seus acórdãos, tendo em 

vista a força vinculante dessa nova cultura processual dos precedentes. É fato. 

 Na esteira da adoção da apresentação dos resultados da pesquisa por ocasião 

dos tribunais estaduais, continuaremos a apresentar as respostas verificadas através 

de tabelas, deixando as ementas e os dados pertinentes ao aresto na forma de 

resultados das pesquisas realizadas apresentadas à banca examinadora por ocasião 

da qualificação desse trabalho.  

 Senão vejamos: 

 

Tabela 5: Acórdãos do STJ sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria (2005-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados 
 

40                                   29                                               15                     14                     11 
Fonte. http://www.stj.jus.br  

 

Cabe registrar que dos 15 acórdãos, entre 2002 e 2013 verificados na página 

do STJ, que tratam de direito material envolvendo a espécie tributária em estudo, 13 

se resumem a decisões repetitivas que obrigam a observância da comprovação pelo 

ente tributante da valorização imobiliária causada pela obra pública, sendo que, 

somente, nos 2 restantes daquele total se reportam à necessidade de publicação do 
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edital para a cobrança da contribuição de melhoria, podendo ser, entretanto, posterior 

à realização da obra pública.  

Dos 40 julgados do STJ, escolhemos 3 para embasar as críticas que a seguir 

serão apresentadas, são eles: 

REsp 143996 / SP RECURSO ESPECIAL 1997/0056998-5 TRIBUTO. 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR. VALORIZAÇÃO DO 
IMÓVEL. ART. 81/CTN. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. A contribuição 
de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta 
real benefício, não servindo como base de cálculo, tão-só o custo da obra 
pública realizada. 2. Recurso especial conhecido e provido. Data da 
Publicação/Fonte DJ 28/10/2002 p. 267RSTJ vol. 162 p. 180. 
 
AgRg no Ag 1068310 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 2008/0132558-0 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA. FATO GERADOR. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. 
PRECEDENTES. 1. O fato gerador da contribuição de melhoria é a 
valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da 
obra realizada. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental não 
provido. Data da Publicação/Fonte DJe 02/03/2009. 
 
AgRg no REsp 1311249 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL2012/0042620-3 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. BASE DE 
CÁLCULO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 
PRECEDENTES: AGRG NO AG 1.159.433/RS, REL. MIN. BENEDITO 
GONÇALVES, DJE 05.11.2010 E AGRG NO AG 1.190.553/RS, REL. MIN. 
ELIANA CALMON, DJE 26.04.2011. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO Data da Publicação/Fonte DJe 
07/10/2013. 

 

 Podemos perceber que se confrontarmos a inexistência de súmula sobre o 

tema Contribuição de Melhoria, e a posição firme demonstrada pelo STJ com as 

práticas administrativas e tributárias de nossos prefeitos, podemos perceber que os 

dois poderes da nossa república caminham em direções tributárias, perante a lei, com 

destinos, totalmente, antagônicos transformando a utilização da instituição e cobrança 

da Contribuição de Melhoria no ideal de justiça tributária num verdadeiro teratismo, 

uma monstruosidade jurídica tributária. 

 

3.6 RESULTADOS OBSERVADOS NOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL (STF) 

 Chegando à corte maior do Poder Judiciário, observaremos o Supremo Tribunal 

Federal, dentro do mesmo viés de consolidação de julgados pesquisados até aqui. 

 Entretanto, antes de adentrarmos nos julgados propriamente ditos, nos 

debruçamos sobre a existência das súmulas vinculantes, que chegam até o presente 
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momento da pesquisa ao número de 58, sendo esta última publicada no Diário Oficial 

da União em 27/04/2020. 125Delas, somente as de número 24; 28; 41; 50 e 52 tratam 

de matéria tributária sem nenhuma delas disciplinar tema envolvendo a contribuição 

de melhoria, foco do nosso trabalho. 126  

Mais uma vez constatamos a (in) efetiva utilização do tributo. 

 Passando para as decisões do STF, por se tratar da mais alta corte do país e 

em face dos números de acórdãos verificados chegar a 85, resolvemos listar todos, 

seguindo a mesma metodologia de apresentação dentro do objeto do nosso estudo, 

qual seja, os registros dos resultados alcançados nas pesquisas realizadas foram 

apresentados à banca examinadora por ocasião da qualificação desse trabalho. 127 

 De se notar que a pesquisa envolvendo os registros no STF se iniciam em 1955 

e tem seu último registro na página correspondente a 2016, o que resultou na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 6: Acórdãos do STF sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria (1955-2019) 

Julgados   Contribuição de Melhoria   Direito  Direito  Outros 
selecionados                                           Material Processual Julgados 
                                                                                                                                             com 
                                                                                                                                             as  
                                                                                                                                             palavras: 
                                                                                                                                 contribuição/de/ 
                                                                                                                                           melhoria 

85                                  36                                                30                      6                       49 
Fonte. http://portal.stf.jus.br 

 

Analisando os 30 julgados que envolvem questões de direito material de 1992 

até 2016 após a promulgação da CRFB/88, foram verificados, somente, 5 e eles se 

referem ao disposto no CTN, LC que desde 1966 disciplina a matéria.  

Neste caso, em todos, os ministros da corte suprema advertem que a 

Contribuição de Melhoria incide sob o quantum da valorização imobiliária decorrente 

 
125 125 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculant. Acesso em: 21 
dez. 2019. 
126 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=56.NUME.%20E%20S.FLSV.&b
ase=baseSumulasVinculantes. Acesso em: 21 dez. 2019. 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28CONTRIBUICAO+DE+MELHORIA%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/shllcpz. Acesso em 21 dez. 2019. 
 

http://portal.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculant
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=56.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=56.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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da obra pública. Fica assim pacificado pelo STF que o seu fato gerador é a valorização 

imobiliária, exatamente o que a lei de direito material nos diz:  

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. 

 

Em contraponto nenhum julgado neste período se refere a base de cálculo, cuja 

lei determina 2 limites, um total (valor da obra) e outro individual (acréscimo de 

valorização experimentado pelo imóvel), o foco sempre foi a definição do fato gerador. 

De todo o visto, alguns pontos comuns nesse universo de decisões 

pesquisadas chamam a atenção por conta de serem repetitivas, se transformando 

num verdadeiro mantra jurídico quando determinam a necessidade de valorização 

imobiliária para a cobrança da contribuição de melhoria para fundamentar as 

decisões.  

Outro aspecto ratificado é que a maioria das iniciativas de instituição e cobrança 

de Contribuição de Melhoria pelo executivo, apesar de ser de competência comum, 

são adotadas pelos municípios e, frequentemente, são anuladas pelo judiciário por se 

tratar de recapeamento asfáltico, que não é uma obra, é cobrança indevida por se 

tratar de outra espécie tributária, a taxa. 

Chegando ao término da pesquisa referente às decisões da nossa 

jurisprudência, simplificadamente, fica a percepção que o grande entrave jurídico para 

a cobrança está na posição consistente e inafastável do judiciário na quantificação do 

acréscimo da valorização imobiliária (a quantia devida) que da obra resultar para cada 

imóvel beneficiado, quando na realidade a valorização é característica do fato gerador.  

Essa é a crítica que deve ser pensada e ponderada no sentido de se adotar o 

critério custo da obra pública nova, em consonância à doutrina alemã.  

 

4 O ATUAL ESTADO DA ARTE. AS OPORTUNIDADES POLÍTICAS E 

ECONÔMICAS DO PRESENTE QUADRO SOCIAL  

Ultrapassada a ordem de ideias até aqui apresentadas, principalmente, no que 

se refere à busca sistemática realizada para compreender em que sentido 

caminharam as decisões judiciais no Brasil, em relação a instituição e a cobrança da 

Contribuição de Melhoria, encontramos, ainda hoje, no ordenamento jurídico brasileiro 
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no trato do tributo as suas raízes no art.145 III da CRFB/88; sua regulamentação no 

CTN de 1966 e no Decreto-Lei 195 de 1967. O tributo, também é citado no art. 11 da 

Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal que diz: “constituem 

requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação” e  na lei 10257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, que 

regulamentou os arts. 182 e 183 da CRFB/88: 

Art. 4  Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 
II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; 
III – planejamento municipal, em especial: 
IV – institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
b) contribuição de melhoria... 

 

Na esteira desse contorno mais contemporâneo, que inclui a base de dados 

formada por mais de 7 (sete) mil julgados dos extintos Tribunais de Alçada de São 

Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; dos Tribunais de Justiça de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Paraná; do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, proferidos nos últimos 14 (quatorze) anos e a legislação, até agora, acerca 

da Contribuição de Melhoria, o resultado da nossa reflexão valorativa nos leva a 

afirmar que o atual estado da arte, ou seja, o cenário que envolve as questões 

normativas, jurídicas e administrativas até aqui verificados nessa pesquisa, nos 

conduz a dizer que senão aproveitarmos o momento propício de reformas que 

retornarão em breve ao quadro político brasileiro, continuaremos a conviver com um 

tributo fora da realidade do nosso país.  

A instituição e a cobrança da Contribuição de Melhoria podem cooperar para o 

fortalecimento da transparência da gestão pública, da correta destinação dos recursos 

dos impostos e na criação de uma nova cultura popular no que diz respeito à 

conservação dos equipamentos urbanos. 

 Assim, podemos perceber, decorrente dos dados compilados nesta pesquisa 

que as práticas tributárias realizadas, até o momento, pelos chefes do Poderes 

Executivos na busca da efetiva instituição e cobrança do tributo contrapostas com as 

consequentes decisões do Poder Judiciário, se encontram num mundo jurídico 

incompatível com o seu potencial de busca da diminuição das desigualdades sociais 
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de forma a beneficiar sempre os menos favorecidos, enfim, em descompasso da 

busca do ideal de justiça tributária. 

 

4.1 – UM RECORTE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS  

 Nesta ordem de ideias, do mapeamento da pesquisa, visando encontrar outros 

caminhos seguros fora das decisões jurisprudenciais para ampliar nosso 

conhecimento sobre a instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria e ratificar 

nossa argumentação, resolvemos verificar a área das receitas públicas.  

 Para tal elegemos o Estado do Rio de Janeiro e a sua capital para 

apresentarmos os resultados alcançados em relação a escrituração das receitas 

dentro do princípio da publicidade e transparência no trato dos recursos públicos. 

Visando apresentar a estrutura principiológica da administração pública a lei 

Maior no seu art. 37 estabelece que:  

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: ... 
 

Em decorrência do cumprimento ao princípio da publicidade em 18 de 

novembro de 2011 foi anunciada a lei nº 12527 que dispõe sobre os procedimentos a 

serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de 

garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 128 

 Estamos assim, legalmente, orientados pelos princípios da publicidade e da 

transparência dos atos governamentais. 

 E nesse rumo, acessando o site do governo do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme link e passos a seguir: http://www.fazenda.rj.gov.br, Transparência fiscal; 

Receitas; Execução orçamentária; tipo relatório; Mensal; Período consultado; Receita 

realizada; Poder executivo, pudemos perceber que nos últimos 10 anos, a receita 

realizada oriunda da arrecadação de contribuição de melhoria sequer aparece na 

página dedicada à consulta receita – categoria, em que pese, a partir de 2018 até 

nossos dias, a discriminação das receitas correntes passar a ter uma maior 

discriminação por fonte.  

 
128 BRASIL, lei nº 12527 de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 9 mai.  2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
http://www.fazenda.rj.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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 Dentro do período verificado de 2010 até nossos dias, de modo simples, assim 

estão escrituradas as receitas públicas do Estado do Rio de Janeiro:  

 

Quadro 2 – Escrituração das receitas Estado do Rio de Janeiro 

Até 2017                                                                           A partir de 2018 

Categoria econômica 

1 – Receitas correntes 1 – Receitas correntes 

Receita por fonte  

11 – Receitas tributárias 11 – Impostos, taxas, e Contribuição de melhoria 

Receita por subfonte 

111 – Impostos  111 – Impostos 

112 – Taxas 112 – Taxas 
Fonte http://www.fazenda.rj.gov.br  

 

Podemos verificar que na pesquisa da escrituração de possíveis receitas 

correntes oriundas da arrecadação de Contribuição de Melhoria, nenhum ingresso 

financeiro foi encontrado no Portal da Transparência Fiscal na contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro nos últimos 10 (dez) anos. 

 Partindo com idêntico propósito para as contas do Município do Rio de Janeiro, 

nos conectamos à Controladoria do Geral, através da página rio.rj.gov/web/cgm 

Informações institucionais/ Planejamento, Orçamento, Contratos e Pessoal; Execução 

orçamentária, Licitações em andamento e contratos em vigor; Visão orçamentária 

2008 em diante; Receitas; por fonte. 

 Mais uma vez constatamos que nenhuma entrada ou ingresso financeiro 

proveniente da arrecadação de Contribuição de Melhoria foi contabilizado nesses 10 

últimos anos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, independentemente de a partir de 2018 

passar a discriminar mais detalhadamente as receitas por fonte, prevendo na de 

rubrica 11 a espécie tributária em questão, nos moldes do que já fizera o governo do 

Estado, conforme quadro anteriormente apresentado. 

 Isto posto, podemos afirmar que a receita tributária procedente da Contribuição 

de Melhoria é uma fábula financeira tanto para o Estado do Rio de Janeiro quanto 

para sua capital em que pese a quantidade maciça de obras realizadas no último 

decênio.  

 

4.2 ASPECTO COMPORTAMENTAL DO CONTRIBUINTE 

 Depois da incursão específica na área das receitas públicas dentro do Rio de 

Janeiro e sua capital, feita no subitem anterior, passaremos a tratar do penúltimo 
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aspecto a ser abordado dentro da nossa discussão, isto é, a questão comportamental 

do nosso contribuinte, do nosso povo. 

Trata-se, na realidade, de tema bastante complexo e multifacetado e, 

certamente, envolve conhecimentos específicos de antropologia que por certo fogem 

do centro da expertise deste trabalho. 

Assim, neste subitem, nossas breves colocações prosseguirão com base e na 

profundidade de um comum observador em relação ao comportamento do cidadão 

brasileiro, especificamente o da cidade do Rio de Janeiro, no que pertine aos bens, 

equipamentos públicos e aos tributos; e nessa toada prosseguiremos. 

Todos nós sabemos que somos um povo resultado de muita miscigenação, de 

forma que os nativos (índios) portugueses, espanhóis, africanos, franceses, 

holandeses, italianos, alemães, poloneses, japoneses que além de contribuírem para 

o desbravamento de nossas terras, foram fundamentais no desenvolvimento do nosso 

parque fabril, permitindo que chegássemos ao séc. XX com cultura de um só lugar, e 

nos tornando num povo festeiro, pacífico, maleável e de muita improvisação.  

Ocorre que, infelizmente, dentro dessas características positivas reina, na 

grande parte da população brasileira, o pensamento de que somente o governo é o 

responsável em fazer, cuidar, preservar e manter organizado o nosso espaço e os 

equipamentos públicos, enfim, o ambiente em que vivemos.  

Sabemos que na maioria das vezes, e não é de agora, o maior responsável pelos 

problemas urbanos é o próprio poder público, basicamente, pela omissão de sua 

atuação quanto à devida e ordenada expansão das cidades e, quando atuou nesse 

sentido não levou em consideração o uso e a ocupação do espaço urbano através de 

métodos eficientes e plenamente sustentáveis.  

Com a persistente falta de presença do Estado, surgiu o processo de favelização, 

que na realidade também é um problema socioeconômico, gerado pelo desemprego 

e pela falta de crescimento econômico. Via de regra a favelização não é oriunda do 

excesso de pessoas, mas sim do crescimento territorial desordenado delas. 

Acontece que a busca de um espaço urbano ideal não é somente da 

responsabilidade estatal e nesse sentido, só para citar um pequeno exemplo, 

podemos observar como o lixo é de forma imprópria jogado fora nas nossas cidades. 

A cidade mais desenvolvida não é aquela que tem o melhor serviço de coleta de lixo 
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que retira toneladas e toneladas de resíduos das ruas e praias, mas sim, aquela que 

menos o produz. 

Por outro lado, não podemos deixar de apontar a demonstração da falta de 

pertencimento que a maioria das pessoas do nosso país têm em relação a coisa 

pública. Este sentimento no nosso entender é oriundo, justamente, da ideia que o 

poder público é obrigado a prover tudo na vida do brasileiro.  

E para corroborar nossa posição, recentemente, em meados de 2018, durante 

uma palestra no Brasil Forum Uk, em Londres, o ministro Luís Roberto Barroso, nessa 

direção, afirmou que:  

O brasileiro é “viciado” em Estado e que o país sofre de “oficialismo”, 
“patrimonialismo” e “desigualdade”. 
(...) “Qualquer projeto no Brasil depende do Estado, de financiamento do 
BNDES, da Caixa Econômica ou da ajuda do prefeito”, opinou, com tom 
negativo”. 
(...) “Criamos uma sociedade viciada no Estado. Temos que expandir a 
sociedade civil. Essa presença excessiva do Estado gera uma cultura de 
compadrio e favorecimento que está por trás do loteamento de cargos 
públicos, manifestou.129 

 

 Oportuna a colocação do ministro até porque essa postura já não se coaduna 

mais com a nova realidade brasileira.  

Dentro do novo quadro social que se avizinha, nosso povo terá que se amoldar 

às duras consequências econômicas que estão por vir após a pandemia do Corona 

Virus Disease de 2019, (COVID – 19) que, consequentemente nos obrigará a nos 

reinventarmos diante dos novos desafios econômicos e comportamentais que estão 

por vir. 

 Todos teremos que nos engajar na busca das futuras soluções até porque a 

falta de recursos financeiros se imporá de forma ainda mais agressiva, forçando os 

governos a continuar prestando os serviços públicos, desenvolvendo a urbanização e 

fazendo uso das cobranças de tributos dentro do permissivo legal. 

 Podemos perceber de tudo demonstrado até aqui que o atual desenho da 

instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria já eram inaceitáveis dentro de um 

Estado que se propõe a buscar ideal de justiça tributária, agora prevendo um pós 

pandemia com a necessidade de uma forte arrecadação de tributos, mais do que 

 
129 O JORNAL DE TODOS OS BRASIS. Disponível em https://jornalggn.com.br/justica/assista-
barroso-diz-que-brasil-tem-uma-sociedade-viciada-no-estado/.. Acesso em: 4 mar. 2020. 

https://jornalggn.com.br/justica/assista-barroso-diz-que-brasil-tem-uma-sociedade-viciada-no-estado/
https://jornalggn.com.br/justica/assista-barroso-diz-que-brasil-tem-uma-sociedade-viciada-no-estado/
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nunca fontes de exações fiscais legais e constitucionais não podem ser relevadas a 

segundo plano. 

 O momento de seriedade na busca da justiça tributária chegou, infelizmente, 

da pior forma, porém estamos convictos de que se nossos representantes forem 

provocados, saberão responder à altura com as modificações que a lei maior e a lei 

normativa, o CTN, necessitam. 

 

4.3 A REFORMA TRIBUTÁRIA 

Desde 1998 nossa imprensa já veiculava notícias a respeito de propostas de 

reforma do sistema tributário no Brasil.  

 

4.3.1 A penúltima tentativa 

 Naquela época já se dizia que para se chegar à reforma tributária, mister se 

fazia concluir a votação dos projetos de reforma administrativa e de reforma 

previdenciária. Com isso, deveria ser encerrada a primeira etapa das reformas que 

reestruturariam o setor público brasileiro. 

 O passo seguinte visaria a mudança do conjunto de leis e regras que orientariam 

o funcionamento da atividade do setor privado no país, contribuindo para reduzir 

diretamente o Custo Brasil, o custo de transação, ou melhor, o conjunto de 

dificuldades que envolvem questões que vão da burocracia, das questões estruturais 

que espantam os investidores externos, impedindo o desenvolvimento nacional, 

gerando desemprego, comprometendo o desenvolvimento do nosso parque industrial, 

afetando diretamente a competitividade no comércio internacional.130 

 Nesse diapasão temos a absoluta convicção de que o sistema tributário é, sem 

dúvida, o mais grave dos componentes do custo de produção.  

 Desde a penúltima tentativa de reforma, em 1998, tínhamos no Brasil, tributos 

cumulativos que não são encontrados em países com os quais competimos.  

 Tributos que financiam o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Lei Complementar nº 26, de 

11 de setembro de 1975 PIS, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) - Lei Complementar 70 de 30/12/1991, incidem em cascata no 

 
130 TEMPORAL, Ameury (Diretor do Centro Internacional de Negócios da FIRJAN). Seminário 
“Reformas Já – Reforma Fiscal, ata nº10/97, realizado na FIRJAN em 14/10/97, p.18. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2026-1975?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2026-1975?OpenDocument
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc70.htm
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processo produtivo e apenas uma vez nos produtos importados, o que implica terrível 

desvantagem para o produtor nacional. 

 Fato, notadamente importante, é que durante a pesquisa realizada verificou-se 

que desde 1998, ou seja, há 22 anos atrás, dois eram os objetivos fundamentais da 

reforma tributária: o primeiro era dar condições de competitividade ao produto 

brasileiro, adequando-o à economia globalizada, especialmente ao Mercosul; e 

segundo é o combate ao desemprego e à sonegação. 131 

 A preocupação maior da reforma era com a produção e com a competitividade 

internacional, senão, vejamos as principais alterações suscitadas naquela ocasião: 

A) A introdução do Imposto sobre Valor Agregado único (IVA), de nível federal; 

B) O estabelecimento do Imposto sobre Vendas a Varejo (IVV), estadual sobre bens 

e municipal sobre serviços; 

C) A introdução do Excise Tax (Imposto sobre Produtos Seletivos), produtos de fácil 

arrecadação e de difícil sonegação, tais como bebidas, combustíveis e automóveis; e  

D) A extinção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – art. 153 IV da 

CRFB/88; do Imposto sobre as operações de Circulação de Mercadorias e sobre a 

prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações 

ainda que as operações se iniciem no exterior (ICMS) - art. 155 II da CRFB/88; do 

Imposto sobre a prestação de serviços que qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155 II, definidos em Lei Complementar (ISS) – art.156 III da CRFB/88; da COFINS 

e do PIS e, ainda, a extinção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - 

Lei Nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com sua incorporação ao Imposto de Renda 

e proventos de qualquer natureza132 - art.153 da CRFB/88. 

 Naquela época, apesar de 93% dos Deputados Federais da Câmara e 83% dos 

parlamentares do Senado serem favoráveis a uma reformulação ampla do sistema 133, 

a tão falada reforma tributária, não prosperou e seguramente, conforme verificamos 

acima, não alcançaria a Contribuição de Melhoria de maneira a regulamentar a sua 

efetiva utilização.  

 

 

 
131 Relatório de Pesquisa Instituto Brasileiro de Estudos Políticos – IBEP, O Congresso Nacional a 
Reforma Tributária, p.5, Brasília, maio de 1998.  
132 Relatório de Pesquisa Instituto Brasileiro de Estudos Políticos – IBEP. O Congresso Nacional a 
Reforma Tributária, p.11, Brasília, maio de 1998. 
133 Idem ibidem.  
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4.3.2 As propostas atualmente existentes no Congresso Nacional 

 Ultrapassada a penúltima tentativa de reforma tributária, chegamos em 2020 

com pelo menos o avanço da aprovação da reforma da previdência pelo nosso 

parlamento, que juntamente com a tributária e a administrativa, certamente, 

alavancarão o nosso desenvolvimento. 

 Em relação às mudanças nas regras constitucionais tributárias, nos dias de 

hoje, encontramos 3 propostas de emendas à CRFB/88, faltando ainda ser conhecida 

as mudanças a serem propostas pelo próprio governo.  

A disputa pelo protagonismo das propostas já faz parte das colunas dos 

comentaristas de política econômica da nossa mídia, conforme podemos extrair da 

colocação de Merval Pereira134, em 22 de setembro de 2019 no jornal O Globo quando 

afirma que “na reforma tributária em discussão, Câmara e Senado disputam a 

paternidade de projetos, enquanto o governo tem o seu próprio, que será relegado a 

segundo plano se Guedes não se acertar com Maia e Alcolumbre”. 

Continuando na linha do tempo da nova reforma tributária, conforme noticiado 

em 14 de janeiro desse ano, no caderno de economia do jornal O Globo, verificamos 

o seguinte recorte: 135 

No último ranking Doing Business, do Banco Mundial, o Brasil caiu de 109ª 
posição em 2018, para 124ª, em 2019, na avaliação da facilidade de fazer 
negócios. No quesito burocracia para pagar impostos, o país é o pior da lista. 
DIVISÃO DO MUNDO POLÍTICO 
Hoje duas propostas tramitam no Congresso para mudar esse quadro: uma 
na Câmara e outra no Senado. Em 18 de dezembro, após se reunir com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre(DEM - AP), anunciou que uma comissão para unificar esses dois 
projetos seria criada no dia seguinte. A promessa não se concretizou, e o 
colegiado só será instalado no mês que vem. 
Segundo Técnicos envolvidos na elaboração das propostas, nem reuniões 
informais ocorreram durante o recesso, como chegou a prometer Alcolumbre 
em dezembro. Indicado para presidir o grupo, o senador Roberto Rocha 
(PSDB - MA) chegou a planejar uma viagem internacional a França, Austrália 
e Canadá como primeira ação do colegiado. A ideia não avançou durante o 
recesso.  
No governo, a estratégia continua a ser enviar de forma fatiada sugestões 
para a reforma que será desenhada no Congresso. Ontem, ao voltar de férias 
Guedes bateu o martelo sobre a criação de uma Contribuição sobre Bens e 
Serviços (CBNS), imposto sobre o consumo que unificará tributos federais. 
... 
Em dezembro, ao fazer um balanço de fim de ano em entrevista a imprensa, 
Guedes admitiu que o calendário para aprovar propostas em 2020 será curto.  
-Como é ano eleitoral, todo mundo sabe que maio, junho julho é final de ano- 
comentou o ministro. 

 
134 PEREIRA, Merval. Queda de braço. O Globo, Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2019. Artigos, p.2. 
135 CORRÊA, Marcelo. Agenda prioritária. Ameaça de atraso. O Globo, Rio de Janeiro, 14 de janeiro 
de 2020. Economia, p.15. 
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A leitura é a mesma de analistas políticos. Na avaliação de Cristiano Noronha, 
sócio da consultoria Arko Advice, é possível que a proposta sói seja aprovada 
ano que vem. 
 

Visto o que ocorreu na linha do tempo do final de 2019 até o presente momento, 

passemos a verificar, então, as propostas existentes. 

A primeira delas, uma proposta de Emenda Constitucional, a PEC 45, baseada 

nas ideias do economista Bernard Appy do Centro de Cidadania Fiscal, tem como 

ideia central a substituição de 5 tributos em 10 anos, por um único imposto chamado 

Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. 

A mudança constitucional dos 5 tributos para um único imposto, o IBS, 

alcançaria os atuais tributos:  

1 – ICMS, Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, com 

previsão no art. 155 II da CRFB/88;  

2 – PIS, Lei Complementar Federal nº 26 de 11 de setembro de 197, regula o 

Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP); 

3 – COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela 

Lei Complementar federal nº 70 de 30de dezembro de 1991; 

4 – ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, disciplinado pela Lei 

Complementar federal nº 116/2003;  e 

F5 – IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 153 IV da CRFB/88.  

 Dessa forma o IBS, um novo imposto único seria cobrado no destino, incluído 

no preço da totalidade do que a empresa vende, ou seja, bens e serviços, de forma 

que o consumidor final é quem suportaria o pagamento do tributo, contribuinte de fato, 

ficando a empresa com a obrigação do recolhimento à União na posição de 

contribuinte de direito. 

 As empresas poderão se utilizar do instituto da compensação tributária para 

recuperar o imposto pago sobre tudo que ela comprou para desenvolver sua atividade 

de produção.  

 A implantação dessa nova sistemática necessita que se opere uma transição 

entre os dois sistemas o que segundo seus defensores seria realizada uma fase em 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc70.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
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dez anos para as empresas e a sociedade e a outra em 50 anos para a distribuição 

dos recursos financeiros devidos aos entes federativos.136 

 A ideia básica da mudança proposta, numa análise rápida, nos remete em 

grande parte ao que fora proposto lá atrás em 1998. 

 Já a segunda proposta a PEC 110 que tramita no Senado Federal em muito se 

assemelha com a da Câmara dos Deputados.  

Capitaneada por 61 dos 83 senadores visa extinguir, além dos 5 tributos da 

PEC 45, mais 4 (quatro) e alcança: 

1 – IOF, Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e 

valores mobiliários, conforme art. 153 V da CRFB/88; 

2 – A contribuição social do salário educação, prevista no art. 212 § 5º da CRFB/88;  

3 – A contribuição de intervenção sobre o domínio econômico sobre os combustíveis 

CIDE, de acordo com a Lei n  10.336, de 19 de dezembro de 2001; e 

4 - A Contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas (CSLL) destinada ao 

financiamento da seguridade social, prevista na Lei nº 7689 de 15 de dezembro de 

1988. 

Além de criar o mesmo IBS da Câmara, o Senado Federal sugere, também, a 

criação de um imposto seletivo para bens e serviços específicos no âmbito federal, 

incidente sobre operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes 

de qualquer origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, 

serviços de telecomunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e veículos 

automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreo. 

Com relação às mudanças pleiteadas pelo executivo cabe ressaltar que até o 

presente momento ainda não foram, concretamente, apresentadas ao Congresso 

Nacional. O que se tem na realidade são especulações que apontam para uma 

reforma de forma fatiada e que num primeiro momento alcançará, tão somente, a 

recriação controversa da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF) e a unificação do PIS-Cofins fazendo surgir o Imposto de Valor 

Agregado (IVA) federal, o que verdade está mais para uma simplificação operacional 

contábil do que, efetivamente, uma reforma na tributária.  

 
136 Proposta de Emenda à Constituição nº 45. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833 Acesso em 27  
fev. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10336.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
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De um modo geral entendemos que as novas propostas têm pontos comuns e 

positivos, vez que simplificam o sistema tributário e permitem uma importante 

mudança de cultura tributária, na medida em que para o contribuinte o novo método 

de arrecadação a ser implantado trará muito mais clareza por ocasião da sua 

cobrança, permitindo que se verifique para cada compra ou contratação de serviços o 

que se paga ao particular e ao governo. 

Importante para o presente estudo é salientar que todas as propostas de 

emendas constitucionais verificadas até agora visam, exclusivamente, atingir a 

produção e o consumo de bens e serviços, fato este constatado, facilmente, pela 

declaração do Ministro da Economia Paulo Guedes, na edição do dia 6 de agosto 

deste ano no caderno de economia do jornal O Globo sobre a inclusão na primeira 

fase da proposta do executivo do tributo sobre pagamentos eletrônicos 

Vejamos seu pronunciamento:  

Duas semanas após apresentar formalmente a primeira parte da reforma 
tributária do governo, o ministro Paulo Guedes, deu início ontem na ofensiva 
do Planalto para aprovar o projeto. Em audiência pública na comissão mista 
do Congresso que analisa as propostas sobre o tema, Guedes disse que o 
atual sistema é “um manicômio tributário”, afirmou que não aumentará a 
carga de impostos e classificou como “maldade” e “ignorância” chamar o 
tributo sobre pagamentos eletrônicos que quer implementar de nova 
CPMF.137 

 

Nota-se assim, ficando claramente patente que qualquer pensamento sobre 

reforma tributária, passa, sem exceção, bem ao largo do cerne deste trabalho, qual 

seja, a espécie tributária Contribuição de Melhoria.  

Infelizmente, acrescentando mais dificuldade ao ambiente político e econômico 

da votação das reformas, quando o país discutia o avanço da tramitação das 

propostas, fomos alcançados pela pandemia do COVID – 19, determinando a maior 

crise na área da saúde com desdobramentos negativos na situação econômica do 

Brasil.  

O mundo não será o mesmo depois dessa pandemia e dentro da reengenharia 

das finanças públicas que o país terá que implementar a efetiva instituição e cobrança 

da contribuição de melhoria não poderá continuar no seu atual estado da arte, temos 

que superar esse desafio. 

 
137CORRÊA, Marcelo e Manoel Ventura. Reforma Tributária. O Globo, Rio de Janeiro, 06 de agosto 

de 2020. Economia, p.17. 
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Na realidade a pandemia fez ressaltar e acelerar a necessidade de uma 

reforma tributária, transformando-a, agora, numa questão social. 

É improtelável, assim, o nosso dever de relembrar que o potencial de 

arrecadação do tributo em estudo é excepcional, propiciando aos Poderes Públicos 

Estadual, Municipal e da União os recursos financeiros necessários para a realização 

de obras de infraestrutura, investimentos que envolvem grandes cifras, permitindo que 

se afaste de vez a possibilidade de tais obras públicas serem utilizadas para outros 

fins senão a satisfação das necessidades públicas.  

Nesse sentido, oportunas são as palavras de José Jayme de Macêdo Oliveira, 

quando na sua recente obra de 2017: Contribuição de Melhoria. Dúvidas, soluções, 

certezas138, nos alerta:  

Portanto, a contribuição de melhoria pode propiciar ao poder público os 
recursos necessários à realização de importantes obras de infraestrutura, 
com a vantagem de impedir que tais projetos sejam utilizados como moeda 
de troca para favorecimentos políticos, para enriquecimento de empreiteiras, 
ou para obtenção das verbas de campanha. A contribuição de melhoria é 
assim um tributo democrático, participativo e antipopulista, porque o 
contribuinte estaria pagando pela obra e saberia, portanto, que não deve 
qualquer favor a nenhum político. O Contribuinte sentiria também mais 
diretamente a necessidade de fiscalizar a obra que está sendo realizada com 
o seu dinheiro. Para alguns doutos jurisconsultos do direito tributário, essa é 
a razão pela qual a contribuição de melhoria não vem sendo utilizada entre 
nós [Processo nº 021.000.229.217 – Remessa Ex-officio e Apelação 
Voluntária. TJES, 1ª C. Civ. Julg. 28 set.2005]. 

 

Prossegue o autor, citando Geraldo Ataliba que em 1964 dentro da sua obra 

Natureza Jurídica da Contribuição de Melhoria já nos ensinava:  

Dessas reflexões há de surgir robusta a convicção de que o sistema tributário 
que não reconheça e não consagre a contribuição de melhoria é imperfeito, 
lacunoso, inidôneo e, sobretudo injusto. Não reconhecer e não explorar 
importam no mesmo. Insuficiente porque desprezará precio;;sa forma de 
financiamento de obras públicas das quais tanta necessidade tem a 
sociedade moderna. Injusto porque onerará desigualmente cidadãos e não 
respeitará as elementares exigências da justiça distributiva, abandonando 
sólidos indícios científicos de proporcionalidade, asseguradores de um 
sistema équo de repartição de encargos tributários, o referido tributo continua 
ainda “adormecido” em nosso sistema. 139 

 

4.4 A NOVA SISTEMATIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Antes de apresentar as propostas de uma nova ordenação jurídica, cabe 

pontuar dentro desse recorte os motivos de origem técnica que impedem a utilização 

 
138 OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Contribuição de melhoria: dúvidas, soluções, certezas? 
José Jayme de Macêdo Oliveira. Rio de Janeiro: GGV, 2017, p. 10. 
139 OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Contribuição de melhoria: dúvidas, soluções, certezas? 
José Jayme de Macêdo Oliveira. Rio de Janeiro: GGV, 2017, pp.10 e 11. 
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dessa exação fiscal, somos obrigados a relembrar, num primeiro momento, o que 

existe positivado nos art. 81; 82 letra e) e § 1º do CTN:  

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”. Grifo nosso. 
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes 
requisitos mínimos: 
(...) 
e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para 
toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas; 
Grifo nosso. 
(...) 
§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da 
parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis 
situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores 
individuais de valorização. Grifo nosso. 

 
 A intenção de grifar as passagens se presta para realçar, mais uma vez, que o 

cerne da questão técnica da dificuldade de sua assimilação dentro do nosso sistema, 

reside em mensurar a valorização. É aí que entendemos que se encontra o cerne do 

problema.  

 Se abstrairmos esses aspectos grifados, no mais o CTN, lei complementar das 

normas constitucionais tributárias, em nada dificulta sua instituição e cobrança. 

 O fato gerador continuará a ser a valorização decorrente da obra pública, é uma 

relação de causa e efeito, que não permite, por óbvio, a cobrança de contribuição de 

pioria, até porque, neste caso o Estado é obrigado por força da responsabilidade 

objetiva indenizar os proprietários dos imóveis atingidos; assim nos ensina o art. 37 § 

6º da CRFB/88:  

§ 6ºAs pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 

 O foco dentro da nova visão do instituto é identificar quem se beneficiou da 

valorização e não tentar mensurá-la até porque aspectos peculiares de cada imóvel, 

por exemplo: obra de reformas realizadas pelo próprio dono do imóvel, bairro, casa 

ou apartamento, sol da tarde ou sol da manhã, andar alto ou andar baixo, perto do 

playground, ao lado do salão de festas, de fronte a um determinado tipo de comércio, 

iluminação e a vizinhança são fatores que, certamente, influenciam na valorização de 

cada unidade, enfim, de cada imóvel. 
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 Agora, ser beneficiado ou não é uma avaliação plausível e bastante razoável 

de ser alcançada, dentro do exercício do poder discricionário do ente sujeito ativo por 

ocasião da definição da área a ser alcançada pelo benefício da obra. 

 Então, ficaria faltando o resultado do cálculo da parcela para cada unidade de 

imóvel beneficiado decorrente da obra pública, conforme o art. 145 III da CRFB/88. 

 Ao nos debruçarmos sobre a doutrina pátria, especificamente, sobre a base de 

cálculo, aprendemos que ela traduz a expressão econômica do fato gerador e no caso 

da contribuição de melhoria seria a valorização experimentada pelos imóveis 

beneficiados, segundo a teoria inglesa ou a parcela do custo da obra, conforme 

pensamento alemão. 

 Importante anotar, neste momento, que estão positivadas no DL 195/67 as 

seguintes regras sobre a apuração do tributo: 

Art 3º A Contribuição de Melhoria a ser exigida pela União, Estado, Distrito 
Federal e Municípios para fazer face ao custo das obras públicas, será 
cobrada pela Unidade Administrativa que as realizar, adotando-se como 
critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices cadastrais 
das respectivas zonas de influência, a serem fixados em regulamentação 
desse Decreto-lei. 
§ 1º A apuração, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em 
conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, finalidade 
de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada 
ou conjuntamente. 
§ 2º A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando, 
proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis 
incluídos nas respectivas zonas de influência. 
§ 3º A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do 
domínio privado, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela 
obra. 
§ 4º Reputam-se feitas pela União as obras executadas pelos Territórios. 
Art. 4º A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das 
obras, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, 
desapropriações, administração, execução e financiamento, inclusive 
prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos 
e terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento 
mediante aplicação de coeficientes de correção monetária. 
§ 1º Serão incluídos nos orçamentos de custo das obras, todos investimentos 
necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente 
alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência. 
§ 2º A percentagem do custo real a ser cobrada mediante Contribuição de 
Melhoria será fixada tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para 
os usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de 
desenvolvimento da região” 
(....) 
Art 12. A Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte da forma que 
a sua parcela anual não exceda a 3% (três por cento) do maior valor fiscal do 
seu imóvel, atualizado à época da cobrança.140. 

 
140 BRASIL. Decreto lei 195 de 24 de fevereiro de 1967. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0195.htm. Acesso em: 14 fev. 2020. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0195.htm
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 E assim, para que este trabalho de pesquisa possa gerar um subsídio, dentro 

da reforma tributária, de relevância social, através de uma nova sistematização da 

Contribuição de Melhoria, apresentamos, a seguir, os 2 caminhos que poderão ser 

adotados. 

 Num primeiro momento, durante a apresentação e discussão da proposta de 

Emenda Constitucional para a reforma tributária por parte do Executivo, deverá ser 

incluída uma nova redação para o Título VI DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, conforme a seguir:  

Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir   

I – (...) 

II – (...) 

III – Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas novas, exigidas dos 

proprietários dos imóveis beneficiados, conforme a lei dispuser de acordo com os 

parâmetros da Lei Complementar Federal que normatiza o Sistema Tributário 

Nacional. 

 Adicionalmente, aprovada a nova redação da norma constitucional, através de 

um projeto de Lei Complementar Federal, alterar e acrescentar os seguintes artigos 

do CTN do TÍTULO V CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: (utilizando a grafia do CTN, 

com os grifos ao final sintetizando o alcance da nova redação proposta) 

 

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 novas de que decorra valorização 

imobiliária e será cobrada dos proprietários dos imóveis do domínio privado, situados 

nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra. (redação atual mantida). 

 

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos 

mínimos: (redação atual mantida). 

 I - ...  

 a) ...  

 b) ...  

 c) ...  
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 d) ...  

 e) a Contribuição de Melhoria a ser exigida pela União, Estado, Distrito Federal 

e Municípios para fazer face ao custo das obras públicas novas, será cobrada pela 

Unidade Administrativa que as realizar, adotando-se como critério o benefício 

resultante da obra nas respectivas zonas de influência determinadas por quem realizar 

a obra. (nova redação - critério custo da obra em substituição ao critério misto) 

 II - ... (redação atual mantida). 

 III - ... (redação atual mantida). 

 §1º. A contribuição de melhoria decorrente de obras públicas novas, terá como 

fato gerador a valorização imobiliária e será determinada pelo rateio da parcela do 

custo total da obra nova a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados 

na zona de influência do benefício, em função dos respectivos fatores individuais de 

propriedade do imóvel beneficiado, não podendo ultrapassar 90% do valor total da 

obra realizada. (nova redação – fato gerador e base de cálculo).  

 §2º. .... (redação atual mantida). 

  §3º. A apuração, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na zona de 

influência, em proporcionalidade à metragem da área, situação física, ao uso 

arquitetônico ou social, gabarito de construção permitido, finalidade de exploração 

econômica, existente na inscrição municipal em relação ao imóvel beneficiado. (nova 

redação – zona de influência – metragem da área e finalidade do imóvel). 

 §4º. Entende-se por obra nova toda atividade da administração pública federal, 

estadual, distrital ou municipal que muda a paisagem urbana em prol da coletividade, 

dentre outras, as seguintes: (nova redação – exemplos de obras públicas novas). 

I – abertura de vias públicas, instalação de sistema novo de iluminação e de 

esgotos pluviais, realização de projetos de arborização do espaço urbano das áreas 

públicas e privadas;  

II - construção e ampliação de praças, parques, campos de desportos, pontes, 

túneis e viadutos; 

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclusive todas as 

obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 

IV – realização de obras de abastecimento de água potável, esgotos, 

instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral ou 

de suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública; 
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V – Obras de proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de 

saneamento de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e 

canais, retificação e regularização de cursos d’água e irrigação; 

VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e 

melhoramento de estradas de rodagem; 

VII - construção de aterros, aeródromos e aeroportos e seus acessos; 

VIII - realizações de obras de embelezamento em geral do espaço urbano. 

§5º. Reputam-se feitas pela União as obras executadas pelos Territórios. (nova 

redação). 

§6º. Para cobrança da Contribuição de Melhoria, a Administração competente 

deverá publicar o Edital, contendo, entre outros, os seguintes elementos: (nova 

redação com os elementos do edital e previsão da cobrança de obras ainda em 

andamento). 

I - Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação dos 

imóveis nelas compreendidos; 

II - memorial descritivo do projeto; 

III - orçamento total ou parcial do custo das obras; 

IV - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela 

contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos casos de 

cobrança da Contribuição de Melhoria por obras públicas em execução, constantes 

de projetos ainda não concluídos. 

 

Art. 82 - A. A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo total das 

obras, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, 

administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de 

praxe em financiamento ou empréstimos e terá a sua expressão monetária atualizada 

na época do lançamento mediante aplicação de coeficientes de correção monetária. 

§ 1º. Serão incluídos nos orçamentos de custo das obras, todos investimentos 

necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente 

alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência. (nova 

redação para os elementos do custo da obra). 

§ 2º. A percentagem do custo real a ser cobrada mediante Contribuição de 

Melhoria será fixada tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os 
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usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da 

região, respeitando o limite imposto no art. 82 § 1º. (nova redação para a fração a 

ser cobrada do contribuinte). 

 

Art. 82 - B. Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário do 

imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos 

adquirentes e sucessores, a qualquer título, do domínio do imóvel. (nova redação 

para definição dos sujeitos passivos). 

§ 1º. No caso de enfiteuse, responde pela Contribuição de Melhoria o enfiteuta. 

§ 2º. No imóvel locado é lícito ao locador exigir aumento de aluguel 

correspondente a 10% (dez por cento) ao ano da Contribuição de Melhoria 

efetivamente paga. 

§ 3º. É nula a cláusula do contrato de locação que atribua ao locatário o 

pagamento, no todo ou em parte, da Contribuição de Melhoria lançada sobre o imóvel. 

§ 4º. Os bens indivisos, serão considerados como pertencentes a um só 

proprietário e àquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas 

que lhes couberem. 

 

Art. 82 - C. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte 

suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da 

cobrança da Contribuição de Melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a 

esses imóveis depois de publicado o respectivo demonstrativo de custos. (nova 

redação do momento do lançamento tributário de ofício). 

 

Art. 82 - D. O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar, em registro próprio, 

o débito da Contribuição de Melhoria correspondente a cada imóvel, notificando o 

proprietário, diretamente ou por edital, do: (nova redação para os termos do 

lançamento, prazo e motivos de impugnação pelo contribuinte) 

I - valor da Contribuição de Melhoria lançada; 

II - prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos; 

III - prazo para a impugnação; 

IV - local do pagamento. 
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Parágrafo único. Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação do 

lançamento, que não será inferior a 30 (trinta) dias, o contribuinte poderá reclamar, ao 

órgão lançador, contra: 

I - o erro na localização e dimensões do imóvel; 

II - o cálculo dos índices atribuídos; 

III - o valor da contribuição; 

IV - o número de prestações. 

 

Art. 82 – E. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também 

quaisquer recursos administrativos não suspendem o início ou prosseguimento das 

obras e nem terão efeito de obstar a administração a prática dos atos necessários ao 

lançamento e cobrança da contribuição de melhoria. (nova redação para o alcance 

das impugnações). 

 

Art 82 – F. A Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte da forma que a sua 

parcela anual não exceda a 3% (três por cento) do maior valor fiscal do seu imóvel, 

atualizado à época da cobrança. (nova redação para o limite máximo anual, 

descontos, pagamento, atraso e correção das parcelas e outras ).  

§ 1º. O ato da autoridade que determinar o lançamento poderá fixar descontos 

para o pagamento à vista, ou em prazos menores que o lançado. 

§ 2º. As prestações da Contribuição de Melhoria serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com os coeficientes aplicáveis na correção dos débitos 

fiscais. 

§ 3º O atraso no pagamento das prestações fixadas no lançamento sujeitará o 

contribuinte à multa de mora, ao ano, aplicáveis aos demais tributos. 

§ 4º. É lícito ao contribuinte, liquidar a Contribuição de Melhoria com títulos da 

dívida pública, emitidos especialmente para financiamento da obra pela qual foi 

lançado; neste caso, o pagamento será feito pelo valor nominal do título, se o preço 

do mercado for inferior. 

§ 5º. No caso do serviço público concedido, o poder concedente poderá lançar 

e arrecadar a contribuição. (nova redação para o lançamento no caso de 

concessão)  

§ 6º. Mediante convênio, a União poderá legar aos Estados e Municípios, ou 

ao Distrito Federal, o lançamento e a arrecadação da Contribuição de Melhoria devida 
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por obra pública federal, fixando a percentagem na receita, que caberá ao Estado ou 

Município que arrecadar a Contribuição. (nova redação para a delegação da 

capacidade tributária ativa) 

§ 7º. Nas obras federais, quando, por circunstâncias da área ser lançada ou da 

natureza da obra, o montante previsto na arrecadação da Contribuição de Melhoria 

não compensar o lançamento pela União, ou por seus órgãos, o lançamento poderá 

ser delegado aos municípios interessados e neste caso: 

a) caberão aos Municípios o lançamento, arrecadação e as receitas apuradas; 

e 

b) o órgão federal delegante se limitará a fixar os índices e critérios para o 

lançamento. 

 

Art 82 - G. A cobrança da Contribuição de Melhorias, resultante de obras executadas 

pela União, situadas em áreas urbanas de um único Município, poderá ser efetuada 

pelo órgão arrecadador municipal, em convênio com o órgão federal que houver 

realizado as referidas obras. (nova redação para a capacidade tributária ativa e 

responsabilidade pela conservação) 

I - A conservação, a operação e a manutenção das obras referidas no artigo 

anterior, depois de concluídas constituem encargos do Município em que estiverem 

situadas. 

Art 82 - H. Para efeito do imposto sobre a renda, devido à valorização imobiliária 

resultante de obra pública nova, deduzir-se-á a importância que o contribuinte houver 

pago a título de Contribuição de Melhoria. (nova redação para a dedução no 

Imposto de Renda). 

 

Art 82 - I. A dívida fiscal oriunda da Contribuição de Melhoria, terá preferência sobre 

outras dívidas fiscais quanto ao imóvel beneficiado. (nova redação para a 

preferência do crédito tributário oriundo da contribuição). 

 

Art 82 - J. Fica revogado o Decreto - lei nº 195 de 24 de fevereiro de 1967. (nova 

redação em virtude da inclusão das normas existentes no decreto que não 

colidem com a nova visão deste trabalho de pesquisa) 

Brasília,... de ...de 202...; ... o da Independência e 13... o da República. 
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Presidente da República. 

 De tudo acima e até aqui apresentado, se não aproveitarmos o momento do 

retorno das discussões da reforma tributária e repensarmos as normas referentes à 

Contribuição de Melhoria, não sairemos desse imbróglio jurídico entre o custo da obra 

e a mais valia imobiliária, ou seja o critério misto adotado em nosso sistema tributário. 

E nesse sentido estamos convencidos que a metragem quadrada anotada no registro 

de imóveis do município é a maneira mais prática e justa para se saber o quantum 

debeatur, adotado pela escola alemã, na medida em que atende perfeitamente ao 

princípio da capacidade contributiva. 

Dessa forma, passaremos a adotar o sistema de custo da obra saindo do 

embaraço jurídico vivido até hoje em relação à Contribuição de Melhoria, permitindo 

que a competência tributária distribuída no art. 145 da CRFB/88 possa ser 

efetivamente exercida através de suas leis ordinárias correspondentes, seguindo de 

forma clara os mandamentos dos institutos jurídicos previstos nas alterações acima 

propostas, de forma a se alcançar uma nova visão da dinâmica do seu fato gerador 

no ideal de justiça tributária.  

 

 

 

5 CONCLUSÃO  

Chegando à conclusão dessa pesquisa, num primeiro momento, entendo ser útil 

traçar uma linha do tempo e voltar ao início desse estudo e trazermos as 3 hipóteses 

que nortearam este trabalho: - A instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria 

poderá colaborar para impedir que o seu mal uso, ou seja, sua frequente falta de 

instituição e cobrança possa se transformar num instrumento potencial de 

contaminação da gestão pública; - A Contribuição de Melhoria não é utilizada pelo 

poder público em virtude do desgaste político provocado pela instituição de um tributo 

que atinge diretamente a renda de determinados contribuintes que, antagonicamente, 

foram beneficiados com a realização de obras estruturais pactuadas em face da 

representação política alcançada; e - A instituição e a cobrança de Contribuição 

de Melhoria correspondem ao conceito de ideal de justiça tributária. 

Essas hipóteses foram destacadas nos capítulos 1 e 2, de forma que seus 

enunciados foram constatados, destacadamente, no Estado do Rio de Janeiro, pela 
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verificação da total (in) efetiva utilização do tributo para ressarcir os cofres públicos 

em face dos gastos das obras realizadas; e assim, concorrer decisivamente para 

afastar a Contribuição de Melhoria do seu potencial de justiça tributária. 

Num segundo momento, levando em consideração os aspectos até aqui 

mencionados é exato concluir que a Contribuição de Melhoria é um tributo 

tecnicamente perfeito embora em raríssimas vezes foi utilizado por nossos 

governantes em face do alto preço político a ser pago por quem a instituir e a aversão 

do contribuinte em pagar tributos diretos. 

Ao se verificar a relação jurídica tributária da Contribuição de Melhoria, conclui- 

se que os sujeitos ativos são os aqueles cuja competência comum está elencada na 

Constituição República Federativa do Brasil promulgada em 1988 e que os sujeitos 

passivos são os proprietários de imóveis de domínio privado. 

Apesar dos pontos controversos entre o CTN, o Decreto-lei 195/67 e a nossa 

carta maior, deduz-se vários aspectos positivos da Contribuição de Melhoria que a 

tornam um instrumento ressarcitório do benefício experimentado pelo contribuinte em 

face do investimento realizado pelo governo e, também, instrumento passível de 

conscientização da população, uma vez que ao se pagar por uma obra pública a 

mentalidade urbana de propriedade, do pertencimento do espaço e dos equipamentos 

públicos do cidadão brasileiro irá se transformar na medida que quem paga sabe 

quanto lhe custou, cuida, preserva e mantém o legado proveniente desses 

investimentos para sempre. Dessa forma aquele que, atualmente, se diz cidadão 

brasileiro, que depreda o equipamento urbano, irá parar e pensar que ao afinal será 

ele mesmo quem pagará pelo conserto ou de forma pior, mais direta com a falta 

daquele melhoramento público. Ao final somos nós cidadãos contribuintes que 

arcamos com esses custos.  

Ademais, foi percebido que o momento em que vivemos é demasiadamente 

propício para que uma nova página seja escrita de forma a ser verdadeiramente 

transparente e clara a utilização dos recursos financeiros do erário público.  

Com a globalização das informações, com o poder que as várias mídias hoje 

exercem na opinião do cidadão brasileiro podemos fazer a diferença neste momento 

de transição de hábitos e costumes. 

Somos pacíficos, criativos, cordiais e nesse tripé reside a chance de mudanças 

conjugadas com o momento político que estamos vivendo.  
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O povo brasileiro está à espera de uma virada de página no modelo atual de 

gestão pública que torne mais significativo o controle popular dos gastos na realização 

de obras públicas e nesse sentido a efetiva instituição e cobrança da Contribuição de 

Melhoria é o desafio que temos de encarar por ocasião da retomada das discussões 

da reforma tributária.  

Dentro de uma nova visão de mundo, após o desastre na economia e na saúde 

provocado pela pandemia do COVID – 19, as questões se acirram mas mesmo assim 

teremos que retomar rapidamente as discussões da reforma tributária, com uma 

dívida enorme e com crescimento econômico na melhor das hipóteses ínfimo. Será 

através de uma reforma tributária que se distribua a exação fiscal, se redistribua 

riqueza, diminuindo os desníveis sociais, que transformaremos o sistema tributário 

num instrumento capaz de fomentar a justiça social dentro dos ditames 

constitucionais. 

Por último, para concluir o presente trabalho, foram apresentadas duas 

proposições que se consubstanciam, a primeira, numa proposta de Emenda 

Constitucional e a outra, por consequência num projeto de Lei Complementar na 

certeza de que, analisadas pelo nosso Ministro da Economia, discutidas no Congresso 

Nacional possam contribuir para que, definitivamente, a Contribuição de Melhoria 

possa cumprir seu ideal de justiça tributária. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13 ed. Rev., atual e ampl. Salvador: 

JusPodivm, 2019.  

 

AMARO, Luciano. Curso de direito tributário. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. De Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da 

versão inglesa de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

Vols. I, II, III, IV e V. 

 

BALEEIRO, Aliomar, Direto tributário brasileiro. 11 ed. Atualizada por Misabel 

Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense. 2006. 



125 

 

BARRETTO, VICENTE DE PAULO. O Fetiche dos Direitos Humanos e outros 

Temas. 2 ed. Rev. E ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.   

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 6 ed. 

Ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL. Acervo histórico. Prof. Adriano Nervo Codato. Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Disponível em 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecadigital/528arquivo.pdf. Acesso em 29 jul. 

2019. Modelo e método de representação política durante o Estado Novo. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br. Acesso em :4 de maio de 2018. 

 

BRASIL. Lei n.5172 , de 25 de outubro de 1966 .Institui o  Código Tributário 

Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em :4 de maio de 2018.  

 

CAMPELLO, Andre Emanuel Batista Barreto. Direito tributário constitucional no 

império do Brasil. AGU. Disponível em 

https://w.w.w.agu.gov.br/page/download/index/id/9200683. Acesso em: 14 de 

fevereiro de 2019. 

 

CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 6 ed. São Paulo: 

Saraiva. 2016. 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019. 

 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2002. 

 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários a Constituição de 1988 – Sistema 

tributário. 6 ed. Rev. Ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1994.  

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecadigital/528arquivo.pdf
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
https://w.w.w.agu.gov.br/page/download/index/id/9200683


126 

 

CORRÊA, Marcelo. Agenda prioritária. Ameaça de atraso. O Globo, Rio de Janeiro, 

2020.  

 

CORRÊA, Marcelo e Manoel Ventura. Reforma Tributária. O Globo, Rio de Janeiro, 

2020.  

 

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código 

Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva. 2009. 

 

CUNHA, Lane Dias. Dízimos reais da Bahia: igreja, estado e fiscalidade (1647-

1760). 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2013. Disponível em. 

Https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/2013._cunha_iane_dias._dizimos_reais_

da_bahia_igreja_estado_e_fiscalidade_1647-1760_iane_dias_cunha.pdf. Acesso 

em: 4 de julho de 2019. 

 

DENARI, Zelmo, Curso de Direito Tributário – De acordo com a Constituição de 

1988, 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas. 

2012.  

 

HARADA, Kiyoshi. Direto financeiro e tributário. 5 ed. São Paulo: Atlas. 1999. 

 

HÉCTOR VILLEGAS. Curso de Finanzas, Derecho Finaceiro y Tributario, 7 ed., 

ampl e act., Ediciones Depalma, Buenos Aires t. Ú, p.2. 2001.ISBN 950-14-1644-5. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS POLÍTICOS. Relatório. Brasília, 1998. 

 

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário, 3 ed. 

Ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 1996. Disponível em 

<http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf>. Acesso em: 4 de maio de 2018. 

 

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido Antônio de 

Almeida. São Paulo: Barcarolla. 2009. Parte II - Seção Direito e Estado.  

http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf


127 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30 ed. Rev. Atual. E ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

MANOEL JORGE, Silva Neto. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris Editora, 2008. 

 

MAZZA, Alexandre. Manual de direto tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva Educação. 

2018.  

 

MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. atualizada por Eurico de 

Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 23 ed. Rio 

de Janeiro: Malheiros, 1998.  

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 2 ed. Rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

 

MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário, 3 ed. Rev., aum. 

e atual. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1993.  

 

MOREIRA, João Baptista. Contribuições Fiscais. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589. Acesso 

em: 4 de fevereiro de 2019. 

 

MOTA, Sérgio Ricardo Ferreira. Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil, São 

Paulo: MP Editora, 2010. 

 

NASCIMENTO, Carlos Valder do. Curso de direito financeiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999 

 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15 ed. Atual. São Paulo: 

Saraiva, 1999.  

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589


128 

 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. O Novo Código Tributário da Alemanha: como se deve 

legislar. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66870/69480. Acesso em: 14 de 

março de 2019. 

 

OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Contribuição de melhoria: dúvidas, soluções, 

certezas. Rio de Janeiro: FGV, 2017. 

 

PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da 

doutrina e da jurisprudência. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 

 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8.ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2017. 1. Disponível em <https://books.google.com.br/books=8547216723. 

Acesso em: 23 de abril de 2019. 

 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

REVISTA DE ESTUDOS DE CONFLITO E CONTROLE SOCIAL – Vol.9 – no 3 – SET-

DEZ 2016 – pp. 505-529 disponível 

em:https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7743/6960. Acesso em: 4 de 

dezembro de 2018. 

 

ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. Da, Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12ª 

ed. Rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 

 

ROSA, Tiago Barros. O poder em Bourdieu e Foucault: considerações sobre o 

poder simbólico e poder disciplinar. Rev. Araraquara, v.6, n.1, p.3-12 jan./jun. 2017, 

e-ISSN 2358-4238. Disponível em 

https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/9933. Acesso em :4 de abril de 

2019. 

 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

SILVA MARTINS, Ives Gandra, Curso de Direito Tributário Ives Gandra da Silva 

Martins coordenador 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66870/69480
https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/9933


129 

 

SILVA MARTINS, Ives Gandra. O sistema tributário brasileiro: história, perfil 

constitucional e proposta de reforma. Disponível em 

http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-

gandra/public/uploads/2013/02/07/662f4dcartigo_145.pdf. Acesso em: 14 de fevereiro 

de 2019. 

 

SOUSA, Rubens Gomes de. O sistema tributário federal. Sistema de Bibliotecas 

FGV.  Disponível em 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/24824/23589. Acesso 

em: 14 de fevereiro de 2019. 

 

REVISTAS E ENCICLOPÉDIAS: 

 

Revista dos Tribunais, 1992 a 1997. 

 

Revista de Estudos e Conflito e Controle Social – Vol.9 – no 3 – SET-DEZ 2016 – 

pp. 505-529 disponível 

em:https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7743/6960. Acesso em: 4 de 

dez. 2018. 

 

Consultor Jurídico. Disponível em https://www.conjur.com.br. Acesso em: 14 de 
fevereiro de 2020. 
 

Dicionário Etimológico. Disponível em: 
https://www.dicionarioetimologico.com.br/tributo/. Acesso dia 04 de abr. 2019. 
 

ANEXOS 

Anexo A – Julgados dos Tribunais de Alçada de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul. 

 

TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO  

1. Contribuição de Melhoria - Cobrança - Obra pública ainda não realizada - 

Inadmissibilidade. Revista dos Tribunais 738 – Abril de 1997, p.314. 
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 Ementa da Redação: A contribuição de melhoria decorre de obra pública, ou 

seja, é necessário a realização da obra para que dela possa decorrer o direito a exigir-

se a contribuição. A exigência é de obra pública efetivamente realizada, até porque só 

após se conhecer a valorização do imóvel em razão da realização da obra pública é 

que se saberá o quantum devido a título de contribuição de melhoria. 

MS 700.917-4 - 1º Câm. - j. 23.09.1996 - rel. Juiz Ademir de Carvalho Benedito 

ACÓRDÃO - Vistos relatados e discutidos estes autos de MS 700.917 - 4, da comarca 

de São Paulo, sendo impetrante Albino de Jesus Carvalho, impetrado MM. Juiz de 

Direito da 2º Vara Cível da comarca de Atibaia e interveniente Prefeitura da Estância 

de Atibaia: Acordam, em 1º Câm. Do 1º tacivsp, por v.u., conceder a segurança. 

2. Contribuição de Melhoria - Recapeamento asfáltico de via pública com 

pavimentação preexistente - Simples serviço de manutenção e conservação - 

Inadmissibilidade da cobrança. Revista dos Tribunais 738 – Abril de 1997, p.302. 

Ementa da Redação: O simples recapeamento no leito de via pública, em 

pavimentação preexistente, desgastada pelo uso e ação do tempo, constitui simples 

serviço de manutenção e conservação, não sendo possível o lançamento da 

contribuição de melhoria. 

Ap. 603.026. - 8 -12 - 12.ª Câm. - j. 12.09.1996 - rel. Juiz Matheus Fontes. 

ACÓRDÃO - Visto, relatados e discutidos estes autos de Ap. 603.026-8, da comarca 

de Presidente Prudente, sendo recorrente Juízo de Ofício, apelantes e reciprocamente 

apelados Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Adelaide de Souza e somente 

apelado Jair Ferreira de Medeiros: Acordam, em 12.ª Câm. Do 1.º tacivsp, por v.u., 

negar provimento aos recursos. 

3. Contribuição de Melhoria - Recapeamento asfáltico - Serviço de conservação de 

obra realizada anteriormente - Ausência de valorização de imóvel - Cobrança 

indevida. Revista dos Tribunais 737 – março de 1997, p.285. 

Ementa da Redação: A contribuição de melhoria somente poderá ser cobrada quando 

a obra realizada trouxer algum tipo de valorização ao imóvel. O simples serviço de 

conservação da obra torna indevida a cobrança do tributo. 

Ap. Sum. 690.663-6-5.ª Câm. Esp. - j. 15.08.1996 - rel. Juiz Manoel Mattos. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ap. 690.663-6 

(Sumaríssimo), da comarca de Registro, sendo apelante Morio Kurosawa e apelada 

Prefeitura Municipal de Registro acordam, em 5.ª Câm. Esp. De julho de 1996, do 1.º 

tacivsp, por v.u., dar provimento ao recurso. 
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Recurso respondido, pela manutenção da sentença. 

4. Contribuição de Melhoria - Pavimentação asfáltica - Contribuinte titular de um 

imóvel com duas testadas, sendo que uma delas já foi asfaltada e paga a contribuição 

- Pavimentação da outra - Lançamento de contribuição da nova obra pública que é 

hígido. Revista dos Tribunais 731 – Setembro de 1996, p.285. 

Ementa da Redação: Sendo o contribuinte titular de um imóvel contendo duas 

testadas, uma das quais foi asfaltada, havendo o pagamento da contribuição de 

melhoria, e, posteriormente a pavimentação chegou à outra, hígido o lançamento da 

contribuição da nova obra pública, uma vez que esta ocorreu em outra rua recém-

aberta. 

Ap. 562.893/1 - 5.ª Câm. - j.01.11.1995 - rel. Juiz Nivaldo Balzano. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ap. 562.893/1, da Comarca 

de Presidente Prudente, sendo recorrente Juízo de Ofício, apelante Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente e apelada Profetiza de Novaes Pardim. Acordam, 

em 5. ª Câmara do 1.º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento 

aos recursos. 

5. Contribuição de Melhoria - Obras de pavimentação asfáltica e construção de guias 

- Necessárias da valorização imobiliária - Efetivação da obra pública que, por si só 

não é suficiente - Ilegalidade da cobrança - Inteligência dos arts. 81 e 82 do C.T.N; 

Decreto-lei 195/67, art.2.ª e Emenda Constitucional 23/83. Revista dos Tribunais 725 

– março de 1996, p.245. 

Ementa Oficial: A contribuição de melhoria leva em conta a realização de obras 

públicas que, uma vez concretizada, determina a valorização dos imóveis 

circunvizinhos. A efetivação da obra pública, por si só, não é suficiente, pois a 

valorização imobiliária nem sempre é corolário da realização de obras públicas. 

Ap. 553.765-3 - 6.ª C.- J.28.08.1995 - Rel. Juiz Cândido Alem. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 553.765-3, da 

comarca de Santa Izabel, sendo apelante Prefeitura Municipal de Arujá e apelado 

Ministério Público: Acordam em 6.ª Câmara Especial de jul./95 do 1.º Tribunal de 

Alçada Civil por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Recurso processado e respondido, tendo a d. Procuradoria de Justiça se manifestado 

pelo improvimento do recurso. 

6. Contribuição de Melhoria - Edital - Publicação prévia - Necessidade. Revista dos 

Tribunais 728 – junho de 1996, p.245. 
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Ementa da Redação: A publicação do edital a que aludem os arts. 82 do CTN e 5º 

do Dec.- lei 195/67 deve preceder não só a cobrança do tributo, mas também a 

execução da obra. 

Ap. 547.716-3-6a C. - J.13.06.1995 - rel. Juiz Candido Alem. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 547.716-3, da 

Comarca de Araras, sendo apelante Prefeitura Municipal de Araras e apelados 

Antonio Carlos Sonegatti e Outros (recte.: Juízo de Ofício). Acordam, em 6.a Câmara 

do 1º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento aos recursos. 

7. Contribuição de Melhoria - Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas - Lançamento 

precedido de edital afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal - 

Cumprimento das exigências do art.82, do CTN - Legalidade - Voto vencido. Revista 

dos Tribunais 717 – junho de 1995, p.170. 

Ementa da Redação: Nada tem de ilegal o lançamento da contribuição de melhoria 

relacionada a execução das obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, se 

precedido de edital e documentos anexos (não impugnados oportunamente). Afixado 

no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, vez que, compridas todas as exigências 

do art. 82 do CTN. Como o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo da 

obra, o rateio por contribuinte, o imóvel beneficiado etc. 

Ap. 530.573-7-3a C. - J. 14.2.95 - rel. Juiz Carlos Paulo Travain. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 530.573 - 7, da 

comarca de Araras, sendo recorrente Juízo de Ofício, apelante Prefeitura Municipal 

de Araras e apelado Jezuino Telles: Acordam, em 3a Câmara do 1.º Tribunal de 

Alçada Civil, por maioria de votos, dar provimento aos recursos, vencido o relator 

sorteado que declara voto. Acórdão com o juiz Revisor. 

 

8. Contribuição de Melhoria - Recapeamento asfáltico - Legitimidade da cobrança - 

Pavimentação que constitui obra pública e não serviço. Revista dos Tribunais 709 – 

novembro de 1994, p.94. 

Ementa da Redação: A pavimentação não constitui serviço - e, como consequência, 

incluído, genericamente, no valor recolhido pelos contribuintes a título de imposto - 

mas, sem obra, ensejando a cobrança por via de outro tributo, ou seja, a contribuição 

de melhoria. 

Ap. 507.210/4 - 4a C. - J. 25.5.94 - rel. Des Carlos Bittar. 
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ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 507.210-4, da 

comarca de Tietê, sendo apelantes Mobília Dimensional Ltda, e outros e apelada 

Prefeitura Municipal de Tietê: Acordam, em 4a Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil, 

por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

9. Contribuição de Melhoria - Cobrança - Legitimação somente após a realização da 

obra - Fato que não interfere com a exigência do art. 82 do CTN. Revista dos Tribunais 

714 – abril de 1995, p.146. 

Ementa da Redação: A cobrança da contribuição de melhoria só se legitima após a 

realização da obra, mas isso não interfere com a exigência do art. 82 do CTN, que 

obriga o Poder Público a dar prévia publicidade do Memorial descritivo do projeto, 

orçamento do custo da obra, parcela do custo da obra a ser financiada pela 

contribuição, delimitação da zona beneficiada e determinação  de absorção do 

benefício por toda a zona ou por cada uma das áreas beneficiadas. 

Ap. 507.993-8 - 10a C. - J, 11.10.94 – rel. Juiz Frank Hungria. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 507.993-8, da 

comarca de Araras, sendo apelantes Prefeitura Municipal de Araras, e outro e apelado 

Antonio Maria Denofrio: Acordam, em 10ª Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil, por 

votação unânime, negar provimento ao recurso. 

10. Contribuição de Melhoria - Cobrança ilegal - Construção de ponte - Desrespeito 

aos princípios da legalidade, da anualidade e da isonomia. Revista dos Tribunais 702 

– abril de 1994, p.101. 

Ementa da Redação: Construção de ponte, que atenda a todos os habitantes de certa 

localidade, não é, de início, suscetível de retribuição por via de contribuição de 

melhoria. Depois, cumpre para que tenha validade situar-se o tributo dentro dos limites 

adequados, global e individualmente considerados, a fim de que se remunere, com 

justeza, as despesas havidas, com a obra realizada e observar-se, em sua criação, 

os requisitos formais e substanciais que a lei estabelece (art.82, do CTN) 

Isso se põe em razão de princípios basilares que a Carta Magna estabelece em defesa 

dos direitos dos contribuintes que, quando não observados, acarretam a nulidade da 

exigência fiscal. 

Desrespeitaram-se, na hipótese, os princípios da legalidade, da anualidade e da 

isonomia, havendo irregularidade no edital e redundância na cobrança, eis que já 

efetivada em exercício anterior. 

Ap. 483.001-1- 4a C. - j. 14.10.93 - rel. Juiz Carlos Bittar. 
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ACORDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 483.001-1, da 

comarca de Iguape, sendo recte. Juízo de Ofício, apelante Prefeitura Municipal de 

Iguape e apelado Antonio Firmino da Silva e outros: Acordam, em 4a Câmara do 

Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

11. Contribuição de Melhoria - Pavimentação asfáltica - Obra pública e não serviço - 

Cobrança admissível. Revista dos Tribunais 702 – abril de 1994, p.98. 

Ementa da Redação - Com efeito, a pavimentação não constitui serviço - e, como 

conseqüência, incluído, genericamente, no valor recolhido pelos contribuintes a título 

de imposto - mas sim, obra, ensejando a cobrança por via de outro tributo, ou seja, a 

contribuição de melhoria. 

Ap. 480.775-4 - 4a C. J. 6.10.93 - rel. Juiz Carlos Bittar. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 480.775-4, da 

comarca de São Paulo, sendo apelante Domingos Viana de Aguiar (Assist. Jud) e 

apelada Nossa Caixa Nosso Banco S/A.: 

Acordam, em 4a Câmara do 1.º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar 

provimento ao recurso. 

1. Objetiva o apelante (fls) a reforma de sentença (fls) que, em ação ordinária, 

indeferiu sua pretensão de obter declaração judicial contrária a contribuição de 

melhoria cobrada pela Municipalidade. 

12. Contribuição de Melhoria - Cobrança - Adoção do critério do custo total da obra - 

Supressão do limite individual da contribuição pela EC 23/83 que deu nova redação 

ao art. 18 da CF de 1969. . Revista dos Tribunais 682 – agosto de 1992, p.104. 

Ementa da Redação: A EC 23/83, que deu nova redação ao art. 18 da CF de 

1969, suprimiu expressamente a restrição de não poder a contribuição de 

melhoria exceder ao montante da efetiva valorização do imóvel, passando a 

adotar o critério do custo total da obra, integralmente rateado entre os 

proprietários por ela atingidos. 

Ap. 433.398-4 - 6a C. - j.19.12.90 - rel. Juiz Evaldo Veríssimo. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 433.398-4, 

da comarca de São Paulo, sendo apelantes Antônio Praieiro da Silva e sua 

mulher, apelados CEESP - Caixa Econômica do Estado de São Paulo e 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e interessados Planesp Engenharia e 

Planejamento e Engepav Construções e Comércio: Acordam, em 6a Câmara do 

1º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 
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13. Contribuição de Melhoria - Pavimentação de via pública - Realização em 

1980 - Cobrança em 1983 - Constatação da valorização nesta data - Lei 

municipal que assim permite - Fato gerador - Retroatividade não permitida pelo 

princípio da legalidade - Embargos do devedor acolhidos - Decisão mantida. 

Revista dos Tribunais 679 – maio de 1992, p.109. 

Ementa da Redação: Supõe o poder tributante que o fato gerador só se opera 

quando possível a constatação da valorização. Entretanto, tal argumento não 

pode ser aceito, porque, assim sendo se estaria dando àquilo que é apenas 

efeito a qualificação de causa e, na verdade, o fato gerador é a causa e não o 

efeito. 

Ap. 427.643-7 - 16a C. - j. 29.11.90 – rel. Juiz Maurício Ferreira Leite. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 427.643-7, 

da comarca de Americana, em que é recorrente Juízo de Ofício e apelante 

Prefeitura Municipal de Nova Odessa, sendo apelado Eligioduran Cristobo: 

Acordam, em 16a Câmara do 1.º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, 

negar provimento aos recursos. 

14. Contribuição de Melhoria - Iluminação pública e extensão de rede elétrica - Obras 

públicas - Cobrança como taxa - Inadmissibilidade - Direito do Município ao 

ressarcimento das despesas com obras e serviços públicos, desde que adotado o 

devido processo legal - Anulatória de débito fiscal procedente - Aplicação do art. 2.º 

do Dec. Lei 195/67. Revista dos Tribunais 677 – março de 1992, p.135. 

Ementa da Redação: Não pode a municipalidade cobrar como taxa obras públicas de 

extensão de rede elétrica e iluminação pública, vez que estas estão sujeitas ao 

pagamento de contribuição de melhoria. Não se nega ao Município o direito de 

ressarcir-se das despesas com obras e serviços públicos, mas desde que adotado 

devido processo legal.  

Ap. 445.715-6 (reexame) - 11º C.-j. 2. 10. 90- rel. Juiz Silvio Marques. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 445.715-6, da 

comarca de Santo André, sendo apelante Juízo de Ofício, apelado Borla Bianca 

Ferdinanda Vicenza Brasilina e interessado Prefeitura Municipal de Santo André: 

Acordam, em 11ª Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar 

provimento ao recurso. 

15. Contribuição de Melhoria - Pavimentação asfáltica - Fato gerador - Valorização 

dos imóveis que beneficia Tributo exigido sob forma de taxa - Lei municipal que 



136 

 

modifica os critérios de cobrança - Impossibilidade - Contrariedade aos arts. 81 e 82 

do CTN e Dec. Lei 195/67 - Apelação não provida - Voto vencido. Revista dos 

Tribunais 678 – abril de 1992, p.105. 

Ementa da Redação: O fato gerador propriamente dito do tributo continua a ser, 

fundamentalmente, a “valorização”, expressão concreta do “benefício” trazido ao 

imóvel pela obra pública objeto da contribuição de melhoria. 

Ap. 424.198-5 - 7a C, - j. 28.8.90 – rel. Juiz Vasconcellos Pereira. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 424.198-5, da 

comarca de Jabuticabal, em que é recorrente Juízo de Ofício, sendo apelante 

Prefeitura Municipal de Jabuticabal, e apelado Marcos Antônio Mascaro: Acordam, em 

7a Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil, por maioria de votos, negar provimento aos 

recursos.  

 

TRIBUNAL DE ALÇADA DO PARANÁ 
1. Contribuição de Melhoria - Recapeamento asfáltico - Ausência da valorização 

necessária - Ilegalidade da cobrança do tributo. Revista dos Tribunais 734 – dezembro 

de 1996, p.474. 

Ementa Oficial: Tendo a contribuição de melhoria fato gerador decorrente da 

construção de obra pública, com consequente valorização imobiliária, improcedente a 

pretensão da cobrança do tributo quando ausente um destes requisitos, não se 

podendo visualizar no recapeamento asfáltico a valorização necessária, eis que o 

serviço prestado advém de taxa paga pelos contribuintes ao Poder Público, para a 

manutenção e conservação das vias públicas. Reexame Necessário e Ap. 84.503-6 

2.a Câm. - j. 06.03.1996 - Rel. Juiz Fernando Vidal de Oliveira 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Ap. 

Civ. 84.503-6, de Maringá - e apelado Doracy Pagani e outros. 

O representante ministerial de 1.º grau opinou pelo desprovimento do recurso 

(f)Contados e independente de preparo, vieram os autos a este Tribunal, em grau de 

apelo e reexame necessário. Remetidos os autos a D. Procuradoria-Geral de Justiça, 

seu representante exarou parecer desfavorável ao provimento do apelo interposto. 
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TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO DE JANEIRO  

1. Contribuição de Melhoria - Cobrança de tributo antes da realização de obras 

públicas - Inadmissibilidade, em face da não ocorrência do fato gerador. Revista dos 

Tribunais 746 – dezembro de 1997, p.382. 

Ementa da Redação: A contribuição de melhoria é espécie de tributo vinculado, ou 

seja, o seu fato gerador decorre de obras públicas realizadas que acarretem 

valorização em imóveis localizados nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente; 

assim, é ilegal o lançamento da contribuição pela Municipalidade visando a 

arrecadação de recursos para custear obras a serem realizadas. 

Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição 105/96 - 2.a Câm. - j. 06.03.1997 - rela. Juíza 

Maria Henriqueta Lobo. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Duplo Grau Obrigatório de 

Jurisdição 105/96, em que são autores Ery Furtado Bandeira de Assumpção e outros 

e réu o Município de Cabo Frio. Acordam, por unanimidade de votos, os Juízes que 

compõem a 2.a Câm. Do tacivrj, em manter a decisão em reexame obrigatório. Rio de 

Janeiro, 6 de março de l997 - MARLY MACEDONIO FRANÇA, pres. - MARIA 

HENRIQUETA LOBO, relatora. 

RELATÓRIO – Trata - se de reexame necessário de sentença, prolatada em ação 

anulatória de débito fiscal, que julgou procedente o pedido sob a consideração de que 

o lançamento do tributo de contribuição de melhoria foi ilegalmente feito antes da 

ocorrência de seu fato gerador- a valorização de imóvel decorrente da realização de 

obras públicas benéficas ( art.9.º, do Dec. - lei 195). Opina a douta Procuradoria de 

Justiça. às f., no sentido de ser confirmado a r. Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. 

 

TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO GRANDE DO SUL 

1. Contribuição de Melhoria - Pavimentação e/ou recapeamento asfáltico - 

Legitimidade da cobrança - Obras que conferem valorização aos imóveis. Revista dos 

Tribunais 725 – março de 1996, p.372. 

Ementa da Redação: Qualquer obra pública que beneficie imóveis situados na sua 

zona de influência confere aos mesmos, valorização presumida, legitimando o poder 

municipal a cobrar a contribuição de melhoria. 
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CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Edital - Não esclarecimento quanto ao suporte 

fático do tributo - Hipótese em que a impugnação ao mesmo não enseja o julgamento 

em sede de mandado de segurança dado a exigência de fatos incontroversos. 

ACÓRDÃO - Acordam os juízes da 2a Câmara Cível de Tribunal de Alçada, a 

unanimidade, não conhecer do recurso dos impetrantes e improver o apelo do 

Ministério Público. 

1. Aloísio Lauro Benemann e outros impetraram mandado de segurança contra ato de 

Exmo. Sr Prefeito Municipal de Feliz, relativo à cobrança de contribuição de melhorias, 

referente ao recapeamento asfáltico da Voluntários da Pátria, onde são moradores. 

Sustentam os impetrantes nulidade do lançamento, pois a Lei 1.071/94 foi sancionada 

no dia 28.12.94 e, não tendo sido publicada em Diário Oficial e às vésperas de iniciar 

um novo exercício, feriu o princípio da anterioridade, além de não ter seguido as 

etapas da promulgação e sanção.  

Alegam, também, inocorrência de fato gerador, pois o Município pretende cobrar 

recapeamento asfáltico, o que não seria obra nova, não havendo valorização do 

imóvel decorrente de obra pública. 


