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RESUMO 

 

A contribuição de melhoria surge na Inglaterra em meados do século XIII, como espécie 
tributária apta ao ressarcimento do Erário inglês. Desenvolve-se em países como a Itália, 
França, Alemanha e Estados Unidos. É utilizada inicialmente no Brasil Colônia, mas só passa 
a viger no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição de 1934. A 
contribuição de melhoria ganha sua atual forma com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, a qual recepciona a lei 5.172/66, popularmente conhecida como Código Tributário, 
sendo recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico com força de lei complementar. 
Buscando uma compreensão sobre o tema, este trabalho adota como tópico central a 
realização de uma avaliação da aplicabilidade da contribuição de melhoria no Estado do 
Ceará, bem como sua potencial utilização como instrumento de promoção de justiça fiscal. A 
busca se inicia por uma análise histórica da evolução internacional da contribuição de 
melhoria, mas dando particular ênfase à sua evolução no Brasil, a começar pela sua origem 
relacionada com as fintas portuguesas instituídas pelas Ordenações Filipinas. Na sequência, 
toma-se como perspectiva a consideração da legislação ordinária que é considerada lei geral 
em relação às normas tributárias. Define-se o tributo, o fato gerador, a hipótese de incidência 
e os sujeitos ativo e passivo. Faz-se uma correlação entre o Estatuto da Cidade e a 
contribuição de melhoria. No âmbito municipal, analisa-se o plano diretor de Fortaleza com o 
intuito de vislumbrar a aplicação do tributo no Município. Por fim, faz-se uma análise 
comparativa das três leis editadas no estado do Ceará que versam sobre o tema buscando 
avaliar a observância aos princípios constitucionais tributários. 

Palavras-chave: Constitucional. Tributo. Contribuição de melhoria. Obras públicas. 
Valorização imobiliária.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the betterment tax, tax species emerged in England in the mid-
thirteenth century and that has developed in countries such as Italy, France, Germany and the 
United States. Introduced in the Brazilian legal system by the 1934 Constitution, the 
betterment tax gained its present form with the promulgation of the Constitution of 1988 that 
welcomes the law 5.172/66, called Tax Code, with the strength of a complementary law. 
Aiming a broad understanding of the issue, this paper adopts as central topic conducting an 
assessment of the applicability of betterment tax in the state of Ceará, as well as their potential 
use as fairness taxation promotion tool. The search begins with a historical analysis of 
international developments of betterment tax, but with particular emphasis on its evolution in 
Brazil, starting with its origin related to the Portuguese fintas instituted by the Philippines 
Ordinances. Following, is taken as perspective consideration of ordinary legislation that is 
considered general law as to the tax rules. We define the tribute, the taxable event, the 
hypothesis of incidence and the active and passive subjects. It is developed a correlation 
between the City Statute and the betterment tax. At the municipal level, we analyze the master 
plan of Fortaleza in order to glimpse the application of the tax in the city. Finally, it is 
developed a comparative analysis of the three laws enacted in the state of Ceará that deal with 
the issue by assessing compliance to constitutional tax principles. 

Keywords: Constitutional. Tribute. Betterment tax. Public works. Real estate valuation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A temática abordada no presente estudo recai sobre a análise jurídica acerca do 

tributo denominado contribuição de melhoria, o qual tem como fato gerador a construção de 

obras públicas das quais decorram valorização imobiliária para os proprietários de imóveis em 

área próxima à construção. A ferramenta em análise vem sendo pouco explorada pelos 

administradores no país e tem como objetivo reaver parte ou todo o valor investido na obra 

pública.  

 

Historicamente, essa espécie tributária surgiu na Inglaterra em meados do século 

XIII com o objetivo de reaver o investimento realizado na reconstrução dos diques na região 

pantanosa de Ronney. A Itália fez uso do instituto como meio de reaver fundos investidos na 

reforma de praças na cidade de Florença. A partir do século XVII, a França passa adotar a 

cobrança do referido tributo em contrapartida às obras de urbanização. A cobrança foi 

instituída no século XIX tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha após a Segunda 

Guerra. No Brasil, a contribuição de melhoria surge pela primeira vez na época do império 

(MEDEIROS, 2004, p.61). 

 

A referida espécie tributária é introduzida no ordenamento jurídico brasileiro na 

Constituição de 1891, sendo a mesma a primeira de nossa fase republicana. Baseia-se no 

modelo das fintas portuguesas, instituídas pelas Ordenações Filipinas, em Portugal, no século 

XVII.  

 

Atesta-se, a positivação da contribuição em comento na Carta Magna de 1934. 

Vale ressaltar que a mesma não estava descrita como espécie tributária, sendo encartada no 

título definido como da ordem econômica e social. Porém na Constituição de 1946, a 

contribuição de melhoria é tratada como espécie tributária.  

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a lei 5.172/66 denominada 

Código Tributário Nacional, é recepcionada no novo cenário jurídico brasileiro com força de 

lei complementar, mantendo a validade jurídica do referido instituto. Compreende-se que a 

omissão legislativa quanto ao limite individual para a cobrança do tributo. 
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É oportuno ressaltar que a competência para a cobrança dessa espécie tributária 

poderá ser exercida, conforme previsão inserida na Constituição Federal de 1988, pelos 

seguintes entes federativos: a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.  

 

A realização da pesquisa busca avaliar a aplicabilidade da contribuição de 

melhoria no Estado do Ceará, tendo as obras realizadas no entorno do estádio Plácido Castelo 

e as dos veículos leves sob trilhos, como fatos geradores da contribuição de melhoria, a qual 

dará ensejo a sua utilização como instrumento de promoção de justiça social e fiscal.  

 

A importância jurídica do tributo se efetiva no momento em que o administrador 

torna público o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo da obra, a delimitação 

da zona a ser beneficiada e determina a parcela do custo da obra a ser financiada pela 

contribuição.  

 

Compreende-se que a contribuição de melhoria necessita ser analisada como uma 

alternativa necessária e possível, como forma de financiar a execução de obras públicas de 

modo isonômico, como também combater a especulação imobiliária decorrente de sua 

implementação, fazendo-se com que o ente estatal cumpra o fim estabelecido na Carta Magna 

alcançando a todos sem distinção. Como objetivos específicos têm-se: conceituar a 

contribuição de melhoria com base na doutrina existente; analisar a recente alteração da lei da 

contribuição de melhoria do Estado do Ceará para a posterior instrumentalização da cobrança; 

identificar as obras de infraestruturas realizadas no Estado do Ceará; estudar os obstáculos 

enfrentados pelo administrador público para implementar a alíquota do instituto; ponderar se a 

contribuição de melhoria pode ser aplicada como instrumento de promoção de justiça social.  

 

Para melhor compreensão do referido trabalho monográfico, é importante 

determinar alguns conceitos relacionados à metodologia a ser utilizada, sendo importante que 

se conceitue contribuição de melhoria, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito 

passivo, como também o limite total e individual do tributo, elementos essenciais à 

consecução desse trabalho.  

 

A contribuição de melhoria surgida inicialmente na Inglaterra em meados do 

século XIII era denominada betterment tax. Durante o amadurecimento do instituto no Brasil 
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houve várias divergências doutrinárias acerca do tema, em uma delas surge para os juristas a 

definição do tributo conhecido no Brasil como contribuição de melhoria.  

 

No país a contribuição de melhoria é caracterizada com a execução de uma obra 

pública que gere valorização imobiliária para os imóveis que estejam localizados na zona de 

influência da referida obra. No tocante a cobrança do respectivo tributo, deve-se observar a 

existência de duas espécies de fatos geradores, a primeira define o surgimento da obrigação 

tributária, já a segunda isenta ou abstém o contribuinte da obrigação de efetuar o pagamento 

do referido tributo, porém o obriga a fazer ou deixar de fazer algo.  

 

No tocante a alíquota na seara tributária, vislumbra-se o entendimento que a 

mesma trata-se de um percentual ou valor fixo aplicado à base de cálculo para que possamos 

determinar tanto o valor a ser cobrado na contribuição de melhoria quanto nos demais 

tributos. 

 

 Em face da conceituação de sujeito passivo na contribuição de melhoria, 

podemos compreendê-lo como sendo todo o “proprietário” de imóvel que venha ter 

valorização patrimonial em virtude das melhorias ocorridas depois de finalizada a obra 

pública. 

 

 Para que a cobrança do tributo cumpra o princípio da legalidade tributária, 

deverão ser respeitados dois limites: o limite denominado total com base no valor investido na 

obra e o limite individual de cobrança no qual será levado em consideração o aumento 

patrimonial de cada contribuinte. 

 

Quanto à abordagem, a pesquisa será qualitativa visto que não busca critérios de 

representatividade numérica, mas uma maior compreensão do tema supracitado e das novas 

tendências doutrinárias e legislativas. 

 

Em relação aos objetivos, será descritiva e exploratória porque classifica, explica 

e interpreta os fatos, assumindo a forma bibliográfica, procurando aprimorar os fatos.  

 

Tal metodologia é essencial para que se consiga resolver os questionamentos 

acerca do tema. O que significa contribuição de melhoria? As alterações realizadas na 
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legislação do Estado do Ceará são suficientes para dar-lhe aplicabilidade?  É possível utilizar 

o referido tributo após serem finalizadas as obras públicas no Ceará? O gestor público pode 

deixar de utilizar a ferramenta tributária com o intuito de não permitir ao contribuinte a ter 

acesso aos gastos da obra? Trata-se de método eficaz de promoção social e fiscal? 

 

Para tanto, no primeiro capítulo, desenvolver-se-á a abordagem histórica à cerca 

da contribuição de melhoria, na qual serão consideradas as origens do instituto e a sua 

utilização no Brasil. Estudar-se-á as alterações ocorridas nas cinco Constituições 

Republicanas que abordaram ou não a temática. 

 

No segundo capítulo, tratamos da conceituação da contribuição de melhoria no 

Brasil, com base na doutrina nacional. Com análise no tocante ao fato gerador da obrigação 

tributária, quais os possíveis sujeitos ativos da obrigação, como também os possíveis sujeitos 

passivos responsáveis pelo pagamento do tributo. Após esse estudo, far-se-á um comparativo 

na legislação ordinária, como o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Fortaleza, poderão 

utilizar a contribuição de melhoria como ferramenta de arrecadação e implementação de obras 

públicas.  

 

No terceiro capítulo, desenvolver-se-á o surgimento da contribuição de melhoria 

no Estado do Ceará, analisando a lei ora revogada, como também a edição legislativa vigente. 

Com isso, elegemos as obras que melhor possibilitam a cobrança da contribuição de melhoria. 

Garantindo que a aplicação da legislação tenha a maior e melhor eficácia para a 

Administração Pública e seus administrados.  

  



13 
 

2 ABORDAGEM HISTÓRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
 
   

O capítulo abordará a evolução histórica da contribuição de melhoria pelo mundo, 

como também descreverá a origem da espécie tributária no Brasil. Tratando a evolução dessa 

espécie nas Constituições Republicanas do Brasil. 

 

2.1 AS ORIGENS HISTÓRICAS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

A Contribuição de Melhoria nasce no continente europeu, sendo amplamente 

utilizada por vários países ao redor do mundo. Por se tratar de um tributo secular o direito 

alienígena extrai maiores benefícios do mesmo do que o Direito brasileiro.  

 

Paladin (2013, p.02) faz um contraponto acerca do surgimento do referido 

instituto:  

 

Determinar uma data exata de surgimento da contribuição de melhoria não é uma 
tarefa simples. Há relatos desde a Roma Antiga, quando o imperador Justiniano 
determinou a construção e limpeza de aquedutos (ano 503), até o século XIII, na 
Inglaterra, onde se noticiaram as primeiras contribuições de melhoria (1250).  

 
 

Diante dos poucos fragmentos históricos que embasem a teoria da aplicação da 

Contribuição de melhoria na Roma Antiga, devemos compreender que sua origem não é 

determinada de forma uníssona pelos doutrinadores do instituto.  

 

 Em face da divergência doutrinária acerca do nascimento da contribuição de 

melhoria, far-se-á necessário estabelecer um marco inicial, com isso utilizaremos o caráter 

cronológico, o qual considerará a Inglaterra como primeiro país a instituir tal tributo. 

 

Durante a análise histórica da espécie tributária ora em comento, podemos 

observar que a mesma, remonta ao século XIII, na Inglaterra, onde foi originalmente 

instituída em 1250, denominada betterment tax, tendo como objetivo primordial atender às 

despesas de retificação e saneamento realizadas ao longo do rio Tâmisa.  

 
 

Com a realização das obras as margens do rio Tâmisa, identificou-se um 

melhoramento das vias terrestres, o qual propiciou a valorização dos imóveis circunvizinhos à 
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obra. Diante da constatação dos melhoramentos na área, a Câmara dos Lordes, resolveu 

estabelecer o referido tributo. Importante ressaltar que a valorização dos imóveis deveria estar 

diretamente ligada à obra pública. Com o acréscimo patrimonial decorrente do melhoramento 

da via pública, o Governo inglês passou a tributar tais imóveis, o que consequentemente 

obrigava os proprietários beneficiados a efetuarem o pagamento do referido tributo.   

 

A utilização do tributo em solo inglês tinha como finalidade evitar injustiças 

sociais, conforme descreve Pereira (2012, p.208), “entendeu-se que não seria justo que a 

sociedade em geral arcasse com a totalidade dos custos, sendo os imóveis lindeiros à obra 

eram os principais beneficiados, auferindo valorização imediata”. 

 
Diante da eficácia do instituto na Inglaterra, outros países europeus passaram a 

utilizá-lo. Com isso, surge na cidade de Florença na Itália em 1296, a contribuiti di miglioria. 

Diante da necessidade de realizar obras para a ampliação da praça situada entre o Batistério de 

San Giovanni e a igreja de Santa Reparata, o governo local precisava aumentar o orçamento, 

com o intuito de realizar tal obra. 

 

Como forma de solucionar a questão, o governo implementou a cobrança da 

contribuição de melhoria, tendo como requisito para a cobrança, a valorização imobiliária dos 

imóveis lindeiros a obra.   

 

Transpondo os limites territoriais da Europa e pondo fim à divergência acerca do 

surgimento da espécie tributária, em 1691, nos Estados Unidos é instituída como modalidade 

tributária através de ato legislativo da Câmara de Nova Iorque, sendo conhecida como de 

special assessment. (SANTIAGO, 2012)  

 

Para os Yankees, a contribuição de melhoria, recebeu uma caracterização geral, 

fato este que tornou o instituto aplicável a todos os tipos de obras públicas. Diante da eficácia 

da espécie tributária na cidade de Nova Iorque, a experiência espalhou-se por várias cidades 

americanas. 

 

Em 1912, é realizada na cidade de Washington, a 4ᵃ Conferência Nacional de 

Urbanismo, neste momento a Contribuição de Melhoria, por eles denominada de Special 
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assesment, passa a ser utilizada no cenário americano como política fiscal, conforme 

estabelece Santiago (2012, p.02): 

 
[...] que o special assessment foi apresentado como um modelo de política fiscal 
para todas as cidades norte americanas, com regras gerais claras a serem observadas 
por essas cidades como forma de financiarem o desenvolvimento urbano. 

 

Segundo Pinto (2009, p.12), a conferência de urbanismo de 1912 trouxe a 

seguinte deliberação à cerca do tema em questão:  

 

Considerando que, é opinião da Conferencia que, embora admiraveis os planos 
preparados para melhoramentos urbanos, o progresso das cidades depende 
largamente da distribuição equitativa das despezas de execução desses planos e da 
rectidão dos methodos empregados para o seu custeio; 

 

O Special assesment é a nomenclatura adotada nos Estados Unidos para 

denominar a contribuição de melhoria, para eles a forma de cálculo do tributo pode ser feita 

tendo com base dois fatos geradores distintos. Em solo americano, o Special assesment é 

dividido em duas espécies o cost assesment e o benefit assesment.   

 

O cost assesment busca remunerar o Erário americano, através do ressarcimento 

dos gastos públicos, os quais incidem na tributação desse país sem levar em consideração os 

benefícios gerados para o contribuinte. Para Pinto (2009, p.15), o assesment de custo é assim 

definido:  

 

No primeiro entrarão, principalmente, as contribuições que os americanos 
consideram decorrentes do poder de policia. A distinção que fazem é que, nestes 
casos, o objetivo culminante não é a arrecadação de tributos, mas o exercício do 
poder regulamentar, tendente á preservação da ordem publica e ao estabelecimento 
das regras de bôa vizinhança, hygiene e urbanidade. 

 

Já a aplicação do benefit assesment está ligada a cobrança de contribuições tendo 

em vista aos benefícios imediatos proporcionados ao contribuinte em função da realização de 

uma obra pública. Na compreensão de Pinto (2009, p.15) este benefício poderá compreender 

todas as obras públicas realizadas pelos governos locais e que importem benefícios para a 

propriedade particular.  

 

Caseiro (2011, p.10), em seu trabalho monográfico, descreve a forma com o cost 

assesment e o benefit assesment são aplicados em território americano:  
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 [...] a categoria norte-americana abrangia os chamados benefit assesment e os cost 
assesment (de benefício e de custo), sendo a primeira espécie a que mais se 
aproxima da atual contribuição de melhoria, por compreender os benefícios 
produzidos pela realização de uma obra pública. A segunda espécie, ao contrário, era 
cobrada em decorrência do exercício do poder de polícia estatal, sendo seu objetivo 
o exercício do poder regulamentar com vistas a preservação da ordem pública e, 
subsidiariamente, a arrecadação. São exemplos dessa última o assesment de custo de 
passeio, de limpeza de estradas, dentre outros. 

 

Na compreensão de Pinto (2009, p.11), a contribuição de melhoria surge na seara 

jurídica no território americano, conforme transcrição:  

 

A contribuição de melhoria (special assesment) é, legitimamente, um instituto criado 
pelos americanos do norte. Não importa que, muitos seculos antes delles, outros 
povos tivessem ensaiado o tributo. Pesquizas pacientes por certo poderão conduzir á 
descoberta de suas fontes em epocas distantes, em varios paizes. Investigações desse 
genero servirão, unicamente, para apontar, em differentes momentos da historia, 
experiencias frustas que só podem construir indices de precariedade de um recurso 
fiscal, que nunca lográra ser praticado em continuidade. 

 

Para Pinto (2009, p.25), considera que a Special assesment passou a ser utilizado 

de forma contínua nos Estados Unidos. Mas devemos deixar claro que o referido instituto 

também teve aplicação em outros países da Europa, como a França, na qual o tributo era 

denominado de Contribution sur les “Plus-values” Occasionnées par de Travaux Publics. A 

espécie tributária em questão, foi pouco explorada no território francês, sendo substituída pelo 

o impôt sur le revenue foncier (imposto), não tendo nos dias atuais efetividade no país. 

 

Na Alemanha, a espécie tributária em questão sofreu inicialmente forte influência 

do Direito Romano, mas com o desenvolvimento da Contribuição de melhoria denominada 

por eles de erschliessungsbeitrag, podemos observar a influência do Direito Germânico, 

extremamente atento às questões comunitárias, como também a repartição dos custos sociais, 

em períodos de paz ou de guerra. Para Calmon (1999, p.80), a ideia central da contribuição de 

melhoria na Alemanha seria:  

 

Relatam os doutos que o “Beitrag” alemão liga-se aos planos de urbanização e às 
leis de construção, apresentando-se como um tributo destinado a recuperar a 
“posteriori” o gasto estatal com obras públicas, sem nenhuma finalidade equidosa 
[...]. 
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A adoção do instituto em solo germânico passou a ser utilizado de forma mais 

efetiva no século XX, no período Pós-primeira Guerra, visando à reconstrução das cidades 

devastadas. 

 

2.2 ABORDAGEM HISTÓRICA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NO BRASIL 
  

No século XVI, passa a vigorar em Portugal às Ordenações Filipinas, conjunto de 

leis que disciplinavam as condutas da Coroa Portuguesa, como também das colônias reais. 

Nesse período, o Brasil era colônia de Portugal, portanto, estando submetido às leis vigentes 

no território Real. 

 

A lei promulgada pelo Rei Felipe I em 1603, estabeleceu a cobrança das Fintas, 

uma espécie de taxa, cobrada dos proprietários de imóveis que auferiam valorização em 

decorrência das obras realizadas por Portugal.  

 

Como o Brasil fez parte das Colônias Portuguesas, as fintas foram cobradas em 

solo brasileiro. Segundo Santiago (2012, p.03): 

 

Obedecendo às normativas das Ordenações, o Brasil adotou o sistema de fintas para 
conseguir recursos financeiros para a realização de obras públicas. As primeiras 
iniciativas nacionais de aplicação das fintas ocorreram em 1812, em Jaguaribe, então 
Bahia, para calçamento de vias urbanas; e em 1818, em Mariana, Minas Gerais, para 
a recuperação de pontes. 

 

Essa espécie de cobrança vigorou no Brasil até 1822, quando ocorre a 

Proclamação da Independência. Com o Brasil independente, surge a necessidade de adequar 

as leis vigentes a nova condição da Monarquia, com isso editasse uma lei em 1823, a qual 

determina a manutenção das Ordenações Filipinas no Brasil.  

 

Com a outorga da Constituição do Império em 1824, mantêm-se as diretrizes das 

Ordenações Filipinas. Pereira (2012, p.209) assim compreende, “Ou seja, por mais de 300 

anos, o direito brasileiro constitui-se em simples extensão dos direitos da coroa portuguesa, 

sendo definido pelas Ordenações do Reino de Portugal”. 

  

As Ordenações Filipinas, perduraram no Brasil por séculos, com a instituição da 

República no Brasil em 1889 e posteriormente a promulgação da Constituição de 1934, a 
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contribuição de melhoria passou a ter mais similaridade com a contribuição de melhoria 

empregada hoje em dia no país. 

 

2.2.1 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 1934 
 

A Constituição de 1934 reconhece o instituto como sendo uma espécie tributária, 

encartada no Título Ordem Econômica e Social: 

 

Art. 124 – Provada a valorização do imóvel por motivo de obras públicas, a 
Administração, que, as tiver efetuado, poderá cobrar dos beneficiários contribuição 
de melhoria. 

 

Para Rodrigues (2009, p.25), o art. 124 em resumo, obteve vários méritos:  

 

[...] deixa claro que deve haver uma valorização, da qual deve estar de fato 
comprovada, para que o Poder Público fique autorizado a “cobrar” a contribuição de 
melhoria [...] O artigo em foco tem outro grande mérito, na medida em que não 
deixa dúvida sobre ser a obra pública o motivo da valorização. 

 

Com a inclusão da espécie tributária no texto constitucional de 1934, podemos 

vislumbrar a tendência do legislador da época em definir a contribuição de melhoria como 

tributo autônomo, sendo distinto do imposto e da taxa.  

 

2.2.2 Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1937 
 

Já na Constituição de 1937, inexiste previsão legal acerca da espécie tributária ora 

em comento. Para Santiago (2012, p.04), “a falta de previsão legal, acabou gerando reflexos 

na doutrina da época, a qual consequentemente elaborou uma nova classificação dos tributos, 

onde a contribuição de melhoria passou a ser considerada uma espécie de taxa”. 

 

2.2.3 Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1946   
  

A Constituição de 1946 volta inserir no ordenamento jurídico brasileiro a 

contribuição de melhoria, com previsão no artigo infra: 

 

“Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
cobrar: 
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I – contribuição de melhoria, quando se verificar valorização do imóvel em 
conseqüência de obras públicas;” 
 

 
Com a inserção da contribuição de melhoria na nova Carta Magna brasileira, as 

questões relacionadas à espécie tributária voltaram a ser suscitadas pelos doutrinadores, 

conforme salienta Santiago (2012, p.04):  

 

Um grande avanço nesse diploma constitucional se deu quando o constituinte 
decidiu tornar explícitas as limitações para a determinação de base de cálculo do 
tributo em questão, ao estabelecer, no parágrafo único do aludido dispositivo 
constitucional, que a contribuição de melhoria não poderia “ser exigida em limites 
superiores à despesa realizada, nem ao acréscimo do valor que da obra decorrer para 
o imóvel beneficiado”. 

 

Na Constituição editada em 1946, a contribuição de melhoria sofreu alteração na 

definição tributária, nesse período os estudiosos do tema voltam a aplicar a teoria tricotômica 

dos tributos, com isso a contribuição de melhoria volta a ser considerada uma espécie 

tributária autônoma. 

 

Em 1965, a Constituição de 1946, passou a vigorar com a alteração inserida pela 

emenda constitucional nᵒ 18, a qual estabeleceu a reforma do Sistema Tributário Nacional. 

Carvalho (1999, p.54) estabelece:  

 

[...] após o advento da Emenda Constitucional n. 18, que representou a grande virada 
na paisagem tributária nacional por haver sistematizado constitucionalmente a 
questão tributária, aparecendo a contribuição de melhoria com um capítulo 
específico (o IV), 

 

Diante das inovações inseridas pela Emenda constitucional no 18/65, passamos a 

trabalhar com os limites naturais da contribuição de melhoria: obras públicas executadas e a 

valorização imobiliária para os proprietários dos imóveis. 

 

Durante a vigência da Constituição de 1946, entra em vigor a lei no 5.172/66, 

denominada Código Tributário Nacional, lei ordinária que foi recepcionada pela Constituição 

de 1967, com força de lei complementar. 

 

2.2.4 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967  
 



20 
 

Durante o regime militar no país, mais uma constituição foi promulgada. Em 1967 

o texto constitucional manteve a competência entre a União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal, para instituir a contribuição de melhoria, previsão legal instituída na Carta 

Magna supracitada: 

 

Art.19: Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
arrecadar:  
(...) 
III – contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis valorizados pelas 
obras públicas que os beneficiaram. 

 

A Carta Maior de 1967 trouxe alterações no tocante à contribuição de melhoria, 

sendo evidente a eliminação dos limites fixados pela emenda constitucional nᵒ 18/65, como o 

limite da despesa realizada para a implantação da obra pública e o limite individual, ou seja, o 

acréscimo no valor dos imóveis beneficiados pela obra.  

 

Antecedendo a promulgação da referida Constituição, o Governo Militar 

instituído em 1964, editou o Decreto-lei 195/1967 o diploma legal dispõe sobre a cobrança da 

contribuição de melhoria, estabelecendo normas gerais subordinantes para todas as pessoas 

políticas, como também revogou os arts. 81 e 82 do CTN.   

 

2.2.5 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 

Com o fim do regime militar no país, fez-se necessário a edição de uma nova 

Constituição, a qual foi promulgada em outubro de 1988. No tocante a previsão constitucional 

da contribuição de melhoria a Carta Magna em vigor, não trouxe inovações em relação ao 

tema. Aliás, a Constituição Federal de 1988 excluiu os limites globais e individuais. Com a 

exclusão dos tais limites, a doutrina passou a adotar como parâmetro de limitações para a 

cobrança do referido tributo, tanto o Código Tributário Nacional, como o decreto-lei 195/67, 

recepcionados pela carta suprema com o status de lei complementar.    
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Tabela 1. Evolução histórica da contribuição de melhoria nas Constituições do Brasil. 

Constituições Característica 
1934 Para efetuar a cobrança da contribuição de melhoria deve ocorrer 

valorização do imóvel em decorrência da obra pública. Definido como um 
tributo autônomo. 

1937 A contribuição de melhoria não esteve inserida na carta constitucional, 
consequentemente passou a ser definida como taxa. 

1946 A cobrança ocorrerá em face da execução de obra pública,  na qual 
decorrerá a valorização dos imóveis lindeiros. Nessa Constituição a 
contribuição de melhoria volta a ser definida como uma espécie tributária 
autônoma. 

1967 A incidência da contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários de 
imóveis valorizados em virtude das obras públicas. Definido como tributo 
autônomo. 

1988 Com a promulgação da Constituição cidadã, os limites globais e individuais 
são excluídos, sendo mantida a definição da espécie tributária como um 
tributo autônomo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  

 
Em relação à definição da contribuição de melhoria a doutrina brasileira, já 

pacificou seu entendimento, mas devemos analisar as divergências em relação se é possível 

considerar os limites totais e individuais da espécie tributária como fato gerador da obrigação 

tributária.  

 

3.1 CONCEITO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
   

A contribuição de melhoria vem sendo inserida nas Constituições Brasileiras 

desde 1934. Com o fim do regime militar e o retorno da democracia no Brasil faz-se 

necessário redigir uma nova Constituição, a qual foi promulgada em outubro de 1988, no 

tocante a espécie tributária da contribuição de melhoria, a identificamos no Título VI 

denominado de Tributação e Orçamento.  

 

A nova previsão constitucional acerca do tema não trouxe inovações 

significativas, ao contrário, os legisladores optaram por retirar do texto legal os limites total e 

individual. Estudiosos do tema consideram a contribuição de melhoria uma ferramenta viável 

para ressarcimento do Erário, em virtude do montante investido nas obras públicas que 

beneficiam patrimonialmente um grupo de proprietários dos imóveis. 

 

Para Ataliba (2004, p.125), a contribuição de melhoria é assim definida:  

 

A contribuição de melhoria é o instrumento jurídico pela qual se transfere aos cofres 
públicos a valorização imobiliária, causada por obras públicas, cuja expressão 
financeira (valorização) é atribuída pela ordem jurídica ao estado. É que a 
Constituição atribui tais valorizações (total ou parcialmente, conforme a lei, segundo 
critérios político-financeiros) à pessoa que empreende tais obras. 

 

Em síntese, a doutrina brasileira vem adotando de maneira uniforme a definição 

de Machado (2011, p.200): 

 

Contribuição de melhoria é a espécie de tributo cuja obrigação tem como fato 
gerador a valorização de imóveis decorrente de obra pública, e tem por finalidade a 
justa distribuição dos encargos públicos, fazendo retornar do tesouro público o valor 
despendido com a valorização de obras públicas, na medida em que destas decorra 
valorização de imóveis. 
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No entendimento de Machado (2011, pág.09) a definição supracitada tem cunho 

estritamente jurídico. Diante do aprofundamento do tema, o supracitado autor concluiu que 

seria possível utilizar outro conceito, no qual “a contribuição de melhoria é o tributo destinado 

a evitar uma injusta repartição dos benefícios decorrentes de obras públicas”. Para ele, o 

segundo conceito não deixa de ter caráter jurídico, mas encontra melhor adequação no âmbito 

da Ciência das Finanças Públicas. 

 

3.2 FATO GERADOR  
 

A Constituição Federal de 1988 silencia no aspecto do fato gerador da 

contribuição melhoria, em face da omissão legislativa, buscar-se-á em diplomas legais 

vigentes a definição do fato gerador para que seja possível instituir sua cobrança de modo 

oportuno e eficaz. 

 

Portanto, para suprir a omissão constitucional, devemos ter como base a 

disposição contida no Código Tributário Nacional, que define o fato gerador como sendo o 

decorrente de uma obrigação principal, definida em lei, na qual é suficientemente e necessária 

à sua ocorrência para a posterior cobrança.  

 

 

A lei nᵒ 5.172/66 dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional instituindo normas 

gerais de direito tributário, sendo aplicáveis nas três esferas, ou seja, à Federal, Estadual e 

Municipal.  

 

Com a edição do Decreto-lei 195/66, que trata especificamente da contribuição de 

melhoria, podemos observar o fato gerador da espécie tributária em estudo:  

 

Art. 1º A Contribuição de Melhoria, prevista na Constituição Federal tem 
como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas 
beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. 

 
Para Machado (2001, p.11) “o fato gerador da contribuição de melhoria é a 

valorização do imóvel do qual o contribuinte é proprietário, ou enfiteuta, desde que essa 

valorização seja decorrente da obra pública”.  
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No direito brasileiro, prevalece o critério do benefício, no qual o fato gerador será 

determinado. Parte da doutrina compreende que o fato gerador da contribuição de melhoria 

existe unicamente pelo fato da realização da obra. Machado (2011, p.11) não é adepto dessa 

corrente de pensamento, para ele o fato gerador “só nasce se da obra pública decorrer 

valorização, isto é, se da obra pública decorrer aumento do valor do imóvel do contribuinte”. 

 

Devemos observar que no Direito Tributário brasileiro, as taxas e a contribuição 

de melhoria, são caracterizadas como tributos vinculados, distintamente dos impostos. Para 

Bittencourt (2010, p.05) “vinculados a uma atividade estatal, tendo por fato gerador a 

valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, sendo essa valorização fator 

preponderante na hipótese de incidência do tributo, sem a qual o fato gerador não se 

completa”. 

 

3.3 SUJEITO ATIVO  
 

Em se tratando do sujeito ativo da contribuição de melhoria, a Constituição 

Federal de 1988, assim definiu:  

 

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. 

 

A competência para instituição da ferramenta tributária é divida entre as três 

esferas do poder público. Para alguns doutrinadores, tal sujeição poderia ser compreendida 

como concomitante à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Machado 

(2011, p.10) diverge desse entendimento:  

 

Seja como for, se tivermos de definir a competência para instituir a contribuição de 
melhoria como privativa, comum ou concorrente, diremos que ela é privativa do 
ente público que realiza a atividade que constitui, ou à qual necessariamente se liga 
ao fato gerador. 

 
No Código Tributário Nacional, lei 5.172/66, o sujeito ativo da contribuição de 

melhoria é definido como a pessoa jurídica de direito público, competente para exigir o seu 

cumprimento. 
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Para o Decreto-lei 195/66, o ente competente para cobrança da contribuição de 

melhoria será:  

 

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 r egulamentação dêste Decreto-lei. 

 

Em face das legislações pertinentes ao tema, observamos similaridade no 

entendimento de quem deverá ser o sujeito ativo da contribuição de melhoria.  

 

3.4 SUJEITO PASSIVO 
 

A previsão legal que institui o sujeito passivo nas questões tributárias é 

especificamente o Código Tributário Nacional: 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 

 
Para Santana (2005, p.180), a determinação do sujeito passivo da contribuição de 

melhoria, compete: 

 

A definição do sujeito passivo cabe à lei complementar, como determina o art. 146, 
III, “a” da Carta Magna. O Decreto-lei nᵒ 195/97, como já foi exposto, diz que “a 
contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do domínio 
privado, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra”. 

 

A luz do diploma legal pode-se observar que o sujeito passivo da contribuição de 

melhoria será o proprietário do imóvel que obtiver valorização imobiliária em virtude da 

realização de obra pública.  

 

A partir do momento em que é possível determinar o imóvel valorizado, caberá ao 

proprietário o recolhimento da espécie tributária. Faz-se-á necessário, efetuar o cálculo da 

contribuição de melhoria tendo como princípio norteador os seguintes limites: o limite global 

(tem como base o montante utilizado para a execução da obra) e o individual, o qual está 

intrinsecamente ligado ao acréscimo patrimonial do imóvel.  
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3.5 O ESTATUTO DA CIDADE E A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

Visando regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, o 

legislador ordinário elaborou a lei nᵒ 10.257/01, denominada de Estatuto da Cidade, o qual 

estabelece diretrizes gerais da política urbana nacional.  

 

Para compreende-se melhor a correlação entre o Estatuto da Cidade e a 

contribuição de melhoria, deve-se conceituar políticas públicas e definir a política urbana e 

como ela está relacionada com a contribuição de melhoria.  

 

Para Mukai (2008, p.73) apud Jean-Claude Thӧenig, política pública seria assim 

conceituada:  

 

Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, de governo, orçamentário, legislativo, administrativo, judicial – 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização dos objetivos definidos, 
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à consecução e 
o intervalo de tempo em que se espere o atingimento dos resultados. 

 

Pode-se considerar a política pública como o gênero, no qual a política urbana é 

considerada uma espécie. A política urbana se subdivide em políticas urbanas de Estado, 

assim consideradas as prescrições, princípios, normas programáticas e institucionais, 

constantes nas leis superiores, como a Constituição Federal, Leis Nacionais Complementares 

e Leis Orgânicas Municipais. E as políticas urbanas governamentais, as quais estão 

relacionadas a ações de curta duração, normalmente vinculadas a um mandato, sendo, 

portanto, obras, empreendimentos, programas de desfavelização, de melhorias na periferia da 

cidade, e etc.  

 

O Estatuto da Cidade traz em seu bojo, os instrumentos da política urbana e em 

seu artigo quarto, inciso quarto, específica os institutos tributários e financeiros a serem 

utilizados pela nova legislação e a contribuição de melhoria é um deles.  
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Vale ressaltar, que a utilização da contribuição de melhoria como meio de 

implementação da política urbana, consolida o entendimento de que a espécie tributária é 

capaz de agregar valor nas políticas públicas, as quais muitas vezes deixam de ser executadas 

por falta de orçamento. 

 

No tocante a cobrança do tributo, Mukai (2008, p.77) compreende que: 

 

Esta, ao longo do tempo foi de difícil execução e cobrança, tendo em vista a 

necessidade de fixação da valorização que cada imóvel tenha experimentado e, 

ainda, se saber a estimativa total dos gastos havidos com a obra. 

  

Para tanto, a inserção da contribuição de melhoria no Estatuto da Cidade, como 

meio de fomentar o desenvolvimento das políticas públicas urbanas, enseja os 

administradores públicos a utilizarem o tributo para melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos, sem onerar indevidamente os que não obtiverão valorização imobiliária decorrente 

das obras públicas.   

 

3.6 O PLANO DIRETOR DE FORTALEZA E A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

O Plano diretor é a inovação inserida no Estatuto da Cidade, em seu artigo 4ᵒ, que 

expressa “para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: III – 

planejamento municipal, em especial: a) plano diretor”. 

 

Para Meirelles (2008, p.00) o plano diretor “é o complexo de normas legais e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos 

físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade local”. 

  

No entendimento de Oliveira e Carvalho (2001, p.120) o plano diretor seria: 

 

[...] a atividade natural de um plano diretor é o planejamento, trazendo no seu bojo o 
levantamento da realidade do território, a disciplina deste território para o 
desenvolvimento harmonioso e a disciplina da propriedade do solo, enfim, a gestão 
do território pelo Município. 
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A elaboração do plano diretor é obrigatória para cidades com mais de vinte mil 

habitantes. Com a edição dessa lei, os Municípios colaboram com as políticas públicas 

urbanas buscando efetivar o bem estar social.  

 

A cidade de Fortaleza já contava com um plano diretor, antes mesmo da edição do 

Estatuto da Cidade. Tal legislação municipal datava de janeiro de 1992, no qual estabelecia as 

seguintes diretrizes:  

 

Art. 5º - Para assegurar o cumprimento das diretrizes gerais da política urbana bem 
como o atendimento dos seus objetivos, o Poder Público utilizará, sem prejuízo de 
outros instrumentos previstos na legislação municipal, estadual e federal, os 
seguintes: 
V – TRIBUTÁRIOS; 
a) contribuição de melhoria; 

 
 

Para estar em conformidade com o Estatuto da Cidade, o Município de Fortaleza 

adequou o plano diretor da cidade. Diante dessa necessidade, surge a Lei Complementar nᵒ 

062/09, que determina em seu bojo a sessão X, denominada Da Contribuição de Melhoria 

dispõe que o município fará uso da contribuição de melhoria de acordo com as regras 

definidas no Código Tributário Nacional e na legislação municipal vigente.   

 

Com o entendimento descrito no novo plano diretor de Fortaleza, observa-se ainda 

a falta de uma Legislação municipal que trate da contribuição de melhoria para que possa ser 

cobrada pelos administradores do Município. Tal lei deverá especificar o fato gerador, o 

sujeito passivo, a descrição da área que poderá ensejar a cobrança do tributo, só assim o 

governo municipal poderá utilizar essa espécie tributária.  
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4 A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NA CONSTITUIÇÃO DO EST ADO DO 
CEARÁ  
 

Com o crescimento do Estado do Ceará surgem cotidianamente novos anseios 

para os cidadãos, pode-se observar que a necessidade por infraestrutura é cada vez mais 

latente. Como forma de intervir e instituir tais melhoramentos o Estado do Ceará vem 

buscando meio legal para por em prática tais soluções, com isso a contribuição de melhoria 

surge como uma opção viável.   

 

4.1 RAZÕES POLÍTICAS PARA A ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA NO CEARÁ 
 
 

A contribuição de melhoria está fundamentada na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, expõe no artigo 145, que “compete a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios instituir a contribuição de melhoria, decorrente de obras 

públicas”. 

 
A vigente Constituição especificou os possíveis sujeitos ativos da espécie 

tributária, como também determinou o fato gerador desta obrigação, tendo como inovação a 

supressão dos limites globais e individuais para a cobrança da mesma.  

 

Diante da possibilidade de instituir a contribuição de melhoria, o Estado de Ceará, 

editou a lei no 11.528/88, promulgada em 30 de dezembro de 1988. Observava-se, em tal lei, 

que competia ao Estado do Ceará implementar o respectivo tributo, quando implementando 

uma obra pública exclusivamente, ou em conjunto com os Municípios do Ceará.  

 

No tocante ao fato gerador a contribuição de melhoria terá como hipótese de 

incidência a valorização de bem imóvel, quando houver execução das seguintes obras: 

construção, pavimentação e melhoramentos de estradas de rodagem, construção de sistema de 

tratamento e de abastecimento de água e de esgoto, em aglomerados urbanos que 

apresentarem mais de mil edificações, como também instalações de redes elétricas, telefônicas 

e de gás e finalmente a abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, esgotos fluviais e 

outros melhoramentos de praças e vias públicas. 
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A lei da contribuição de melhoria no Estado do Ceará dispõe das isenções 

tributárias, entre elas vislumbram-se as seguintes hipóteses: os templos de qualquer culto, os 

imóveis de propriedade dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais fiscais dos 

trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, os órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública Estadual, Municipal ou Federal, como 

também os imóveis cujo valor venal não ultrapasse a 1.000 (mil) Obrigações do Tesouro 

Nacional - OTNs, ao tempo de seu lançamento. 

 

A legislação supracitada se manteve em vigor até 1999, sem ao menos ter sido 

efetuado o lançamento e cobrança do respectivo tributo no Estado, mas em 30 de dezembro 

do mesmo ano, entra em vigor a lei nᵒ 12.995/99, a qual revoga a lei anterior, implementando 

novas regras sobre contribuição de melhoria. Em suma, a nova lei tributária inova nos 

seguintes aspectos: no tocante a realização da obra pública, o Estado poderá atuar com 

exclusividade, ou conjuntamente com as demais pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. Pode-se observar que as parcerias para a realização das obras foram alargadas, não 

competindo apenas aos Munícipios figurarem como partícipes das obras.  

 

No entanto, houve uma ampliação nas hipóteses de incidência do tributo, 

permanecendo o inciso I, artigo 2ᵒ, da lei no 11.528/88, agregando-se os seguintes itens: 

construções e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viadutos; 

construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações 

necessárias ao funcionamento do sistema; serviços e obras de abastecimento de água potável, 

esgotos, instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicação em geral ou de 

suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública; proteção 

contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de saneamento e drenagem em geral, diques, 

cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos d’água e 

irrigação; construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de 

estradas de rodagem; construção de aeródromos, aeroportos e seus acessos; aterros e 

realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em desenvolvimento de 

plano de aspecto paisagístico e a construção de reservatórios, canais de transposição, adutoras 

e quaisquer outros sistemas de armazenamento ou transporte de recursos hídricos. 

 

A lei nᵒ 12.995/99 manteve isenções tributárias contidas na lei de 1988, mas 

trouxe alterações no tocante aos valores dos imóveis passíveis de isenções. Na lei de 1999, 
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para a isenção os imóveis não poderiam ultrapassar o valor de mercado de até 30.706.24 

UFIR’S, já no caso dos imóveis rurais, não poderiam ter dimensões igual ou inferior a 10 

módulos rurais, desde que o proprietário possua somente aquele imóvel e os proprietários de 

um único imóvel destinado à sua própria residência, com renda mensal não superior a 

1.228,25 UFIR´S. 

 

A rigor, as alterações introduzidas na Lei nᵒ 12.995/99, não tornaram a 

contribuição de melhoria uma ferramenta tributária passível de lançamento e de cobrança, 

pois como observar-se até o presente momento não se tem notícias da efetivação da cobrança 

deste tributo.   

 

É pertinente destacar que a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 

2014, fez transparecer questões importantes para a sociedade brasileira. Dentre elas, pode-se 

destacar a precariedade na infraestrutura dos grandes centros urbanos do país. Neste cenário 

conturbado, o Estado do Ceará foi escolhido como uma das cidades-sedes do evento 

esportivo, em contrapartida, se fez necessário a adequação do espaço urbano para receber os 

amantes do futebol.  

 

Observa-se inicialmente a necessidade de restruturação do Estádio Plácido 

Castelo para atender o padrão de qualidade FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association), assim como seria necessário o melhoramento das vias de acessos ao local do 

evento, como também a drenagem, o saneamento e possíveis desapropriações nas áreas no 

entorno do estádio.  

 

No tocante a desapropriação, Melo (2013, p.883) compreende que “do ponto de 

vista teórico, pode-se dizer que a desapropriação é o procedimento através do qual o Poder 

Público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire, mediante 

indenização, fundado no interesse público”. 

 

Já para Maria Sylvia Zanella di Pietro (2013, p.165-166) “a desapropriação é o 

procedimento pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de 

necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um 

bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização”. 
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As desapropriações fazem parte do processo de realização de algumas obras 

públicas, e por demandarem um valor considerável, se faz necessário criar meios 

complementar o orçamento do Estado do Ceará. Neste cenário, para viabilizar as obras e 

tentar ressarcir o Erário estadual, o Governo local, sancionou a lei nᵒ 15.484, em 20 de 

dezembro de 2013, a qual atualiza a legislação estadual da contribuição de melhoria. 

    

4.2 A NOVA LEI NO CEARÁ SOB A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL  

 
 

A lei nᵒ 15.484 de 20 de dezembro de 2013 se encontra vigente no ordenamento 

jurídico do Ceará, mas operadores do direito e os contribuintes suscitam questões relevantes 

sobre a sua constitucionalidade.  

 

A contribuição de melhoria instituída no Ceará tem como base a Constituição de 

1988. Para boa parte da doutrina, é constitucional a elaboração de leis estaduais que versem 

sobre contribuição de melhoria, desde que sigam as determinações encartadas no vigente texto 

constitucional. Para Machado (2011, p.33) : 

 

[...] criar um tributo é estabelecer todos os elementos de que se necessita para saber 
qual é a situação de fato que faz nascer o dever de pagar esse tributo, qual é o seu 
valor, quem deve pagar, quando e a quem deve ser pago. Assim, a lei instituidora do 
tributo há de conter: (a) a descrição do fato tributável; (b) a definição da base de 
cálculo e da alíquota, ou outro critério a ser utilizado para o estabelecimento do 
valor do tributo; (c) o critério para a identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária; (d) o sujeito ativo da relação tributária, se for diverso da pessoa jurídica 
da qual a lei seja expressão de vontade. 

   

Segundo os argumentos do supracitado autor, a lei do Estado do Ceará determina, 

em seu bojo, todos os requisitos acima descritos e diante de tais observações pode-se 

considerar que a contribuição de melhoria adotada no Ceará respeita a Constituição Federal de 

1988, sendo assim constitucional. 

 

Deve-se considerar a lei nᵒ 15.484/13 é constitucional, mas para ter eficácia no 

mundo jurídico, faz-se necessário observar os princípios constitucionais tributários, como o 

princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da vedação do confisco e o princípio da 

irretroatividade da lei tributária.    
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De acordo com os ditames constitucionais, as leis que versam sobre direito 

tributário estão adstritas inicialmente ao princípio da legalidade, ou seja, nenhum tributo será 

instituído ou majorado, senão através de lei conforme determinam o artigo 150, I da 

Constituição Federal de 1988 e o artigo 97 do Código tributário Nacional. Em se tratando da 

contribuição de melhoria, o Estado do Ceará cumpre o que está estabelecido no princípio 

constitucional da legalidade ao publicar a lei estrito senso em dezembro de 2013. 

 

Quanto ao princípio da capacidade contributiva, percebe-se que este encontra 

amparo constitucional no seguinte verbete:  

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 
§ 1º - 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 do contribuinte. 

 
Visando compreender melhor este princípio, Carvalho (2013, p.172) dispõe sobre 

o assunto: 

 

A capacidade contributiva do sujeito passivo sempre foi o padrão de referência 
básico para aferir-se o impacto da carga tributária e o critério comum dos juízos de 
valor sobre o cabimento e a proporção do expediente impositivo. Mensurar a 
possibilidade econômica de contribuir para o erário com o pagamento de tributos é o 
grande desafio de quantos lidam com esse delicado instrumento de satisfação dos 
interesses públicos e o modo como é avaliado o grau de refinamento dos vários 
sistemas de direito tributário. Muitos se queixam, entre nós, do avanço desmedido 
no patrimônio dos contribuintes, por parte daqueles que legislam, sem que haja 
atinência aos signos presuntivos de riqueza sobre os quais se projeta a iniciativa das 
autoridades tributantes, o que compromete os esquemas de justiça, de certeza e de 
segurança, predicados indispensáveis a qualquer ordenamento que se pretenda 
racional nas sociedades pós-modernas.  

 

Analisando as palavras do citado autor, deve-se levar em consideração suas 

explicações no tocante à capacidade econômica dos contribuintes, pois como já observado, os 

entes estatais não tratam de dispensar em nenhum momento a criação de tributos para manter 

as contas públicas. Esse tipo de medida acaba onerando uma grande parte da população 

brasileira que não aufere vantagem pecuniária compatível com as tributações. 

 

Já para Machado (2011, p.09), o princípio da capacidade contributiva traz à seara 

tributária importantes discussões: 
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Este dispositivo tem suscitado algumas questões, duas das quais parecem realmente 
importantes. Uma consiste em saber se o princípio da capacidade contributiva, ou 
mais exatamente, o princípio da capacidade econômica, refere-se apenas aos 
impostos, como está a indicar o seu elemento literal, ou se diz respeito aos tributos.  
 

Para o Hugo de Brito (2013, p.39), o princípio da capacidade contributiva se 

relaciona com os tributos em gerais e não apenas com os impostos. Levando em consideração 

esse aspecto importante, a contribuição de melhoria no Ceará, deve observar a capacidade 

contributiva de seus administrados no momento da cobrança do tributo. 

 

Ainda segundo o supracitado autor (2013, p.41) “o tributo tem por finalidade o 

suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e por isso constitui uma receita 

ordinária”. Com base nesse entendimento, podemos concluir que ao criar tributos o ente 

político deve levar em consideração a capacidade do contribuinte de suportar o encargo. É 

baseado nesse ônus que o princípio da vedação do confisco se constitui (art. 150. IV, CF). Na 

análise do referido princípio, pode-se considerar que o tributo instituído não poderá 

representar para o contribuinte uma onerosidade desmedida, o pagamento do tributo não 

deverá impedir o desfrute dos bens da vida. 

 

Porém é importante destacar ainda que o princípio da irretroatividade da lei, 

baseado nos princípios gerais do direito, regulam também as questões pertinentes ao Direito 

Tributário. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o disciplina na seção 

das limitações do poder de tributar: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado; 

 

Carvalho (2013, p.170) entende que a previsão supracitada é inoportuna, pois para 

ele o artigo mencionado é um fragmento do art. 5ᵒ XXXVI, o qual estabelece proteção ao 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ainda segundo o autor: 

 

Com efeito, o enunciado normativo que protege o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, conhecido como o princípio da irretroatividade das leis, 
não vinha sendo, é bom que se reconheça, impedimento suficientemente forte para 
obstar certas iniciativas de entidades tributantes, em especial à União, no sentido de 
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atingir fatos passados, já consumados no tempo, debaixo de plexos normativos 
segundo os quais os administrados orientaram a direção dos seus negócios. 

   

O princípio da irretroatividade da lei na contribuição de melhoria busca garantir 

que os contribuintes não serão compelidos a pagar tributo em virtude das obras já concluídas, 

anteriores a edição da lei nᵒ 15.484/13, ou seja, a lei em questão só poderá incidir sobre obras 

públicas concluídas de 20 de dezembro de 2013, até os dias atuais.  

 

A contribuição de melhoria no Estado do Ceará está legitimada pela norma 

hipotética fundamental, como também resguarda os princípios constitucionais tributários, 

sendo eles, o princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e o 

da irretroatividade da lei.  

 

Na Constituição de 1988, estão inseridas na seção II, das limitações do Poder de 

Tributar, as hipóteses de imunidades tributárias, que especificam fatos sobre os quais não se 

podem incidir tributos. A doutrina insere uma divisão ao termo imunidade tributária, segundo 

Carvalho (2013, p.180), tais questões são assim relatadas:  

 

Há consenso entre os especialistas no consignar as diferenças entre imunidade, 
isenção e não incidência, convindo dizer que, ultimamente, vem prosperando a lição 
mediante a qual as três categorias mereceriam considerar-se casos de não incidência, 
agregando-se a cada uma, pela ordem, as seguintes expressões: estabelecida na 
Constituição (imunidade); prevista em lei (isenção); e pura e simples (não incidência 
em sentido estreito). 
 

Com base no entendimento supracitado, as imunidades relacionadas com os 

tributos só poderiam existir no corpo constitucional, como observa-se por exemplo, com o 

artigo constitucional abaixo citado:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;(...) 
 

A lei nᵒ 15.484/13 traz no capítulo II as hipóteses de não incidência da 

contribuição de melhoria, tal hipótese coaduna com as imunidades inseridas na Constituição 

Federal:  
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Art. 5º A Contribuição de Melhoria não incide sobre os imóveis de propriedade: 
I - da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II - das fundações e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
III - dos templos de qualquer culto; 
IV - dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins 
lucrativos. 
 

Diante dos argumentos apresentados por Carvalho (2012, p.00), pode-se 

compreender que o poder legiferante do Ceará definiu de forma bastante clara os aspectos 

controvertidos acerca das imunidades tributárias. Com isso, as hipóteses de não incidência 

não geram confusão para os administradores públicos no momento da aplicação da lei. 

 

O argumento de que só a previsão em lei poderia ensejar as isenções tributárias é 

observado na vigente lei que rege a contribuição de melhoria no Estado do Ceará. Fato 

observado a seguir:  

 

Art. 6º Fica isenta da Contribuição de Melhoria: 
I - o imóvel rural ou urbano cujo valor de mercado não ultrapasse 50.000 (cinquenta 
mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Ceará - UFIRCEs, instituídas pela 
Lei nº 13.083, de 29 de novembro de 2000; 
II - o imóvel rural ou urbano cujo proprietário, titular do domínio útil ou detentor ou 
possuidor a qualquer título possua renda mensal de até 550 (quinhentos e cinquenta) 
UFIRCEs; 
III - fica também isento o proprietário, titular do domínio útil, ou detentor, ou 
possuidor a qualquer título que tenha apenas um único bem imóvel residencial. 
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo dependerá de requerimento expresso 
do interessado, nos termos definidos em decreto do Chefe do Poder Executivo. 

 

Com a determinação dos sujeitos passíveis de isenção tributária estadual, pode-se 

determinar que sobre os imóveis com valor de mercado até R$ 166.950,00 (Cento e sessenta e 

seis mil e novecentos e cinquenta reais) não podem incidir a contribuição de melhoria. O 

Legislativo do Ceará adotou isenção tributária com base no princípio da capacidade 

contributiva, neste caso, o proprietário que auferir renda mensal de até R$ 1.836, 45 (um mil e 

oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) está isento do recolhimento da 

contribuição de melhoria. Também será abrangido pelo benefício o contribuinte que for 

proprietário de um único bem imóvel para fim de residência. Tais isenções devem ser 

requeridas junto à administração pública.  

 

A lei nᵒ 15.484/13 estabelece o valor que cada sujeito passivo tributário deverá 

reembolsar ao Érario: 
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Art. 10. O valor da Contribuição de Melhoria, cuja cobrança será formalizada de 
ofício, será equivalente a 10% (dez por cento) da efetiva valorização imobiliária, 
limitado a 5% (cinco por cento) do valor venal do imóvel beneficiado, incluindo-se 
neste a respectiva valorização imobiliária. 

 

Neste caso, o Estado do Ceará, limitou-se a estabelecer como montante da 

contribuição de melhoria 10% (dez por cento) da valorização imobiliária decorrente da obra 

pública, não podendo superar 5% (cinco por cento) do valor venal do imóvel, respeitando-se a 

capacidade contributiva.  

 

Percebe-se que o legislador não deixou margem de dúvida nem mesmo no tocante 

à hipótese de incidência da contribuição de melhoria: 

 

Art. 11 . Relativamente às hipóteses de incidência previstas nos incisos VI e IX do 
art. 2º, considerar-se-á os seguintes percentuais para a cobrança da Contribuição de 
Melhoria: 
I - 100% (cem por cento) do seu valor, para os imóveis situados até 1 (um) 
quilômetro da zona de influência; 
II - 80% (oitenta por cento) do seu valor, para os imóveis situados a mais de 1 (um) 
quilômetro e até 2 (dois) quilômetros da zona de influência; 
III - 60% (sessenta por cento) do seu valor, para os imóveis situados a mais de 2 
(dois) quilômetros e até 3 (três) quilômetros da zona de influência; 
IV - 40% (quarenta por cento) do seu valor, para os imóveis situados a mais de 3 
(três) quilômetros e até 4 (quatro) quilômetros da zona de influência. 
Parágrafo único. Para efeito da delimitação da zona de influência, aplicar-se-á o 
percentual previsto para a zona de influência mais próxima da obra pública, na qual 
esteja situado o respectivo imóvel. 

 

Quando as obras públicas estiverem relacionadas com a construção de estradas de 

ferro e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem ou construção de 

reservatórios, canais de transposição, adutoras e quaisquer outros sistemas de armazenamento 

ou transporte de recursos hídricos. O raio de abrangência da contribuição deverá ser de no 

máximo de 4 km da zona de influência. 

 

Percebe-se, assim, que a nova legislação estadual da contribuição de melhoria 

respeita à estrita legalidade tributária, quando criado por lei estrito senso; à capacidade 

contributiva, quando determina critérios de isenção e quantificação, resguardando a 

razoabilidade da cobrança, e, por fim, ao princípio do não confisco, quando preserva a 

propriedade do cidadão cearense ao não onerá-lo em demasiado.  
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Levando-se em consideração os aspectos apresentados acerca da contribuição de 

melhoria, pode-se compreender que a legislação do Ceará que trata da matéria está de acordo 

com a Constituição Republicana de 1988, assim considerá-la uma lei constitucional. 

 

Deve-se ressaltar que a contribuição de melhoria adotada no Estado, além de 

cumprir as determinações constitucionais esculpidas no artigo 145 da norma hipotética 

fundamental também obedece aos princípios constitucionais tributários, mas especificamente 

o princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da vedação do confisco e o da 

irretroatividade da lei.  

 

Diante dos parâmetros apresentados pelo Poder Constituinte, o Legislativo do 

Ceará não poderia legislar de modo contrário aos comandos da norma superior, a primeira lei 

que versa sobre a contribuição de melhoria no Ceará é de 1988, e nessa época a referida lei já 

apresentava constitucionalidade. O fato de a mesma não ter aplicabilidade no caso concreto 

não pode suscitar questionamentos no tocante a constitucionalidade. A inaplicabilidade da lei 

está mais ligada às dificuldades enfrentadas pelo Poder Público para realizar a cobrança do 

tributo, sendo uma delas a identificação dos imóveis valorizados com a execução da obra 

pública. 

 

Com o desenvolvimento do Ceará na década de 90 e consequentemente seu 

aumento populacional, a necessidade de ampliação da infraestrutura no Ceará fica latente, 

mais uma vez o poder legiferante do Ceará resolve publicar uma nova lei que trata da 

contribuição de melhoria para assim conseguir cobrá-la, em 1999 essa lei é publicada 

revogando a anterior.   

 

Tal norma inova no tocante aos possíveis parceiros na execução da obra, pois 

agora é admissível parceiras com pessoas jurídicas de direito público e privado. Houve 

também uma ampliação nas hipóteses de incidência do tributo, essas hipóteses se assemelham 

as constantes no Decreto-lei nᵒ 195/67, sendo esse um rol taxativo. Mesmo com todas as 

inovações encartadas na lei que rege a contribuição de melhoria no Ceará a 

constitucionalidade é observada. Já quanto à cobrança do tributo a ineficácia se mantém, 
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permanecendo a dificuldade em se determinar os imóveis valorizados em consequência da 

execução da obra pública.  

 

Decorrido mais de uma década, o Estado do Ceará realiza uma nova alteração na 

lei que trata da contribuição de melhoria, tal modificação relaciona-se com a necessidade de 

efetuar melhorias na infraestrutura do Estado em consequência da escolha deste Estado como 

uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. As obras para melhoria do entorno do 

Estádio Plácido Castelo e as relacionadas com a trafegabilidade como o Metrô de Fortaleza - 

METROFOR e o veículo leve sobre trilhos – VLT, tornaria necessário à desapropriação de 

imóveis, os quais demandariam uma quantia vultuosa.  

 

Essas desapropriações acarretariam em um impacto fiscal elevado nas contas do 

Estado. Visando amenizar o impacto financeiro das obras públicas para a realização da Copa 

o Mundo no Ceará, a Assembleia Legislativa aprovou a lei no 15.484/13, sendo 

posteriormente sancionada pelo o então governador Cid Gomes. A lei em questão é 

relativamente nova, mas segue o mesmo entendimento das anteriores, ou seja, trata-se uma lei 

constitucional resguardando todos os princípios constitucionais tributários já informados ao 

longo do trabalho.  

 

Inova nos seguintes aspectos: no corpo da legislação está inserido o limite 

máximo e mínimo do valor da obra que deverá ressarcido ao Erário estadual, tem-se então 

como limite máximo 10% (dez por cento) do valor da obra pública e como limite mínimo 5% 

(cinco por cento) do valor venal do imóvel. Determina o raio de abrangência dos imóveis 

valorizados, especificando 4 km de limite, estabelece também a proporcionalidade da 

valorização que deverá cobrada de cada proprietário de imóveis, devendo ser respeitado os 

limites instituídos no art. 11 da lei nᵒ 15.484/13. 

 

No tocante as isenções tributárias, deve-se destacar que imóveis os com valor de 

mercado até R$ 166.950,00 (Cento e sessenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais) não 

devem ser cobrados. O proprietário que auferir renda mensal de até R$ 1.836, 45 (um mil e 

oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) está isento do recolhimento da 

contribuição de melhoria, assim como o contribuinte que for proprietário de um único bem 

imóvel para fim de residência.  
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Compreende-se, portanto, que a atualização das normas estaduais que regem a 

Contribuição de melhoria do Estado do Ceará é constitucional. A cobrança do respectivo 

tributo tem como máxima, tributar apenas os proprietários de imóveis que auferiram 

valorização imobiliária mesmo que a mesma só venha ser observada numa futura negociação 

imobiliária. Compreende-se que o tributo em tela, visa o bem estar social e a responsabilidade 

fiscal do Estado do Ceará.   

 

A nova redação da lei da contribuição de melhoria no Ceará acarretará em breve 

na efetivação da mesma no Estado, pois como se pode vislumbrar, as questões atinentes ao 

tributo estão agora relacionadas com a operacionalização de sua cobrança. O Poder Público, 

através de suas secretarias, terá plena condição de efetivá-la.  
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