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Contribuição de Melhoria 

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. 



Contribuição de Melhoria 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - 

CF/67, ART. 18, II, COM A REDAÇÃO DA EC Nº 23/83 - CF/88, 

ART. 145, III - Sem valorização imobiliária, decorrente de obra 

pública, não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de 

incidência desta é a valorização e a sua base é a diferença entre 

dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale 

dizer, o quantum da valorização imobiliária. (STF - RE 114.069-1 

- São Paulo - 2ª T. - Rel. Min. Carlos Velloso - DJU 30.09.1994) 
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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. (STJ - RESP 

280248 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - DJU 

28.10.2002). 



Contribuição de Melhoria 

DECRETO-LEI Nº 195, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1967.  

Dispõe sobre a cobrança da Contribuição de Melhoria. 

 

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. 



Contribuição de Melhoria 

DECRETO-LEI Nº 195. 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; 

III — construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, 
inclusive todas as obras e edificações necessárias ao 
funcionamento do sistema; 
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DECRETO-LEI Nº 195. Art 2º  

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 e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de 
barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos 
d'águas e irrigação; 

VI — construção de estradas de ferro e construção, 
pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem; 
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DECRETO-LEI Nº 195. Art 2º  

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." 
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CTN, Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará 

os seguintes requisitos mínimos: 

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para 

impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos 

referidos no inciso anterior; 

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e 

julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem 

prejuízo da sua apreciação judicial. 
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CTN, Art. 82.  § 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. § 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada 

contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, 

da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que 

integram o respectivo cálculo. 


