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CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, UM 
TRIBUTO SUBUTILIZADO

INTRODUÇÃO
Tributos trata-se de um ato compulsório do qual o contribuinte não será dispensado desta imposição, ou seja, o dever de
pagar tributos é indispensável para qualquer sujeito que pratique o ato ou fato gerador do tributo, independente de sua
vontade, sendo uma obrigação decorrente da lei.

CONCLUSÃO

Impostos – Caracteriza-se com uma quantia em dinheiro
paga à União, aos Estados Federados e Municípios por
pessoas físicas e jurídicas. É um tributo que serve para
custear parte das despesas da administração e dos
investimentos do governo em infraestrutura e serviços
essenciais à população, como saúde, segurança e
educação, bem como servir de regulador da atividade
econômica. Taxa - Refere-se a prestações de serviços
públicos dispostas para os contribuintes pelas quais serão
cobradas como contraprestação efetuada aos contribuinte.
Esse pagamento é obrigatório como contraprestação pelo
serviço efetivamente prestado ou pelo poder de polícia
exercido. Os valores das taxas são fixados pela base de
cálculo definida pela instituição que oferecer o serviço.
Contribuição: “Contribuição é a ação e o efeito de
contribuir (pagar um tributo, abonar voluntariamente uma
quantia para um determinado fim, participar, ajudar os
outros)” as contribuições são espécie tributária que
sujeitam-se ao princípio da afetação, ou seja, estão
destinadas, desde a criação, a um fim especifico.
Cumprindo a regra geral, as contribuições tem função
parafiscal e extrafiscal, na medida em que integram o
sistema tributário nacional, estando previstas na
Constituição Federal e regulamentada na legislação
esparsa. A doutrina define nos seguintes termos a
parafiscalidade e extrafiscalidade: “Parafiscal: São
aquelas de interesse de categorias profissionais e
econômicas, como as de seguridade social, ou seja, elas
devem constituir receita nos orçamentos das entidades
representativas das categorias.”“Extrafiscal: Uso do
tributo e contribuições usadas como forma de intervenção
ou reguladora em um determinado setor econômico,
buscando determinado efeito, dessa maneira, não se busca
apenas a arrecadação.” Em razão das delimitações
estabelecidas nessa pesquisa, adentrar-se-á apenas nas
contribuições de melhoria, buscando fundamentar sua
cobrança e destinação dos recursos levantados.
Contribuição de Melhoria – “A contribuição de
melhoria é uma espécie do gênero tributo vinculado a
uma atuação estatal, qual seja, a construção de obra
pública que acarrete valorização imobiliária ao
patrimônio do particular, desta forma, é um tributo
decorrente de obra pública que gera valorização em bens
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As formalidades exigidas e a dificuldade de cobrança prática,
ante a impopularidade de cobrança de tributos, sobretudo, um
tributo que possui caráter pessoal e individualizado, faz da
contribuição de melhoria um tributo subutilizado.

imóveis do sujeito passivo.” Cobrada pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no
âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para
cobrir os custos da obra pública pelos proprietários de
imóveis lindeiros, para os quais resultar valorização
econômica de suas propriedades. A cobrança de contribuição
de melhoria requer o cumprimento de certas formalidades,
em atenção ao princípio da legalidade aplicado na cobrança
de tributos. O Código Tributário Nacional estabelece as
condições gerais para a instituição de contribuições de
melhoria em seu artigo 82, e a legislação do município de
Toledo – Paraná, corroborando a legislação federal,
prescreve a seguinte formalidade para a cobrança dessas
contribuições: 1– Avaliação dos imóveis que circundam a
obra, antes da execução da obra; 2 – Audiência pública com
os proprietários dos imóveis afetados pela obra: quando
serão apresentados os projetos da obra a ser realizada, o
valor total da obra, o valor aproximado a ser custeado por
cada imóvel e requisição de aprovação do projeto a ser
realizado; 3 – Elaboração de lei específica da obra a ser
realizada; 4 – Execução prática da obra; 5 – Liberação da
obra, expedição do habite-se; 6 – Avaliação dos imóveis
afetados, após a realização da obra; 7 – Cálculo da
valorização do imóvel, diferença entre as avaliações será a
base de cálculo para a cobrança da contribuição de melhoria;
8 – Estipulação do índice de valorização: Valor da C.M. =
Índice C.M. x Valorização Imobiliária Individual, sendo que
o Índice C.M. = Custo Total da Obra ÷ Total da Valorização
Imobiliária.


