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Empréstimo Compulsório 

CRFB, Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá 

instituir empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, 

III, "b". 



Empréstimo Compulsório 

Natureza Jurídica Tributária 

STF Súmula nº 418 - 01/06/1964 - O empréstimo compulsório 

não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita a exigência 

constitucional da prévia autorização orçamentária. (Invalidada 

pelo RE 111954-RTJ 126/330-1º/6/1988 - Arts. 18, § 3º e 21, § 

2º, II CF/1967 - EC-1/1969) 

 
RE nº 111.954-3/PR 



Empréstimo Compulsório 

CRFB, Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá 

instituir empréstimos compulsórios: 

 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 

empréstimo compulsório será vinculada à despesa que 

fundamentou sua instituição. 



Empréstimo Compulsório 

CTN, Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos 

excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: 

I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de 

atender com os recursos orçamentários disponíveis; 

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo. 



Empréstimo Compulsório 

CTN, Art. 15. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o 

prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, 

no que for aplicável, o disposto nesta Lei. 

 

Aplica-se a TAXA SELIC? 



Empréstimo Compulsório 

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.049.509 - RS  

4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem 

aplicação sobre os créditos do empréstimo compulsório por falta 

de amparo legal. 

7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção desta Corte, ao 

julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, 

ambos da relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do 

art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 


