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Curso/Disciplina: Direito Tributário / Espécies Tributárias 

Aula: Direito Tributário / Espécies Tributárias – 08 

Professor (a): Vanessa Siqueira 

Monitor (a): Caroline Gama 

 

Aula 08 

 

Empréstimos compulsórios:  

Conceito, destinações, características, análise da jurisprudência e natureza jurídica. 

 

1. Considerações iniciais 
 
Tanto os empréstimos compulsórios como as contribuições parafiscais são tributos “não clássicos”, 

ou seja, que não estão previstos na classificação tripartite aderida pelo CTN.  

 

À luz da teoria pentapartida, ambos são considerados espécies tributárias, tendo em vista o produto 

da arrecadação. Segundo o STF, em um primeiro momento deve haver a análise do fato gerador e 

em um segundo momento é necessário focar na destinação do produto arrecadado.  

 

 Esses tributos não possuem fatos geradores próprios: ora utilizam os fatos geradores de 

taxas, ora usam os dos impostos.  

 

 São tributos caracterizados pela afetação: o produto arrecadado é vinculado a uma 

finalidade específica, diversamente do que ocorre para os impostos.  

 

Observação: ainda que haja alguma “sobra” (mesmo que seja ínfima) na arrecadação desses 

tributos, ela não poderá ser utilizada para a execução de programa governamental diverso 

da finalidade específica para a qual foram arrecadados. Independentemente de haver ou 

não chancela orçamentária favorável à aplicação desses tributos em finalidade diversa, é 

vedada a desvinculação do produto arrecadado à finalidade específica, em respeito à 

afetação que é um elemento caracterizador dessas espécies tributárias não clássicas, 

proveniente da disposição constitucional.  
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2. Conceito 

 

 Doutrina 

 

Segundo o professor Mauro Luís Rocha Lopes, empréstimo compulsório é uma prestação 

pecuniária imposta pelo estado (lato sensu) que gera a este a contrapartida patrimonial 

reflexa consistente na obrigação de devolver a quantia arrecadada após o decurso de prazo 

estabelecido na própria lei de criação.  

 

 Previsão normativa (art. 148 da CR/1988) 

 

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". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será 
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

 

3. Características  

 

 São tributos de competência exclusiva da União;  

 Criados por meio de lei complementar; 

 Não têm fatos geradores próprios (em regra, eles utilizam os fatos geradores de 

impostos); 

 O produto da sua arrecadação é vinculado. 

 Os empréstimos compulsórios são restituíveis (a União deve devolver aos 

contribuintes a quantia arrecadada). 

  

 

Em relação aos empréstimos compulsórios, à luz do art. 148 da CR/1988, há uma dupla 

vinculação: 

 

 Vinculação imediata (três destinações) – o dinheiro arrecadado servirá imediatamente 

para o custeio dos gastos oriundos de uma guerra externa existente ou iminente, de 

calamidade pública ou de investimento nacional de caráter relevante e urgente. 
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 Vinculação mediata (destinação remota) – após o custeio dos gastos oriundos de 

alguma das três hipóteses de vinculação imediata, a União deverá devolver o dinheiro 

arrecadado para os contribuintes do empréstimo compulsório.  

 

À luz do direito comparado, empréstimo compulsório perpétuo é aquele cuja lei criadora 

não estipula qualquer prazo para a devolução do valor aos contribuintes.  

 

No Brasil, não se admite o empréstimo compulsório perpétuo, pois isso seria contrário à 

própria natureza desse tributo. Como se poderia estar diante de um “empréstimo” sem 

devolução? Isso descaracterizaria a noção de empréstimo. Ainda que exista uma guerra 

externa cujo término seja difícil de aferir, a lei deverá prever a devolução do valor 

arrecadado para os contribuintes em um prazo razoável, assim que houver a finalização 

da guerra.  

 

Observações:  

 

É interessante analisar o julgamento do REsp nº 692.708. Caso seja ultrapassado o 

prazo legal estipulado para a devolução, é possível que os contribuintes do empréstimo 

compulsório ajuízem a ação de repetição de indébito em face da União.  

 

O dinheiro arrecadado deve ser devolvido sob correção monetária (RE nº 255.836 e 

REsp nº 714.211). O STF entende que a inexistência de correção monetária sobre o 

valor devolvido ao contribuinte corresponde a empréstimo compulsório não devolvido, 

sobretudo em países assolados por elevada taxa de inflação.  

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: ELETROBRÁS. Lei 
4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 
4º. LEI 7.181, de 1983, art. 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL 
DAS AÇÕES DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA. I. - Verificar se teria havido 
confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena e se o valor patrimonial das ações, 
utilizado para a conversão dos créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º), 
seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o que é inadmissível em sede 
de recurso extraordinário. II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. 
(RE 255836 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2003, DJ 
14-11-2003 PP-00030 EMENT VOL-02132-14 PP-02713). 
 

É importante ressaltar que a devolução deve ser feita apenas em dinheiro e o valor deve 

ser corrigido monetariamente. Não é possível que a devolução ocorra em títulos da dívida 

pública (RE nº 121.336). Temos um caso interessante: fora declarado inconstitucional o 
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empréstimo compulsório pelo fato de o diploma que o instituiu ter previsto o resgate por 

cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento (títulos da dívida pública).  

 

"Empréstimo compulsório". (Dl. 2.288/86 art. 10): incidência na aquisição de automóveis de 
passeio, com resgate em quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento: inconstitucionalidade. 
1. "Empréstimo compulsório, ainda que compulsório, continua empréstimo" (Victor Nunes Leal): 
utilizando-se, para definir o instituto de Direito Público, do termo empréstimo, posto que 
compulsório - obrigação "ex lege" e não contratual-, a Constituição vinculou o legislador a 
essencialidade da restituição na mesma espécie, seja por força do princípio explícito do art. 110 
Código Tributário Nacional, seja porque a identidade do objeto das prestações reciprocas e 
indissociável da significação jurídica e vulgar do vocábulo empregado. Portanto, não e 
empréstimo compulsório, mas tributo, a imposição de prestação pecuniária para receber, no 
futuro, quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento: conclusão unânime a respeito. 2. 
Entendimento da minoria, incluído o relator segundo o qual - admitindo-se em tese que a 
exação questionada, não sendo empréstimo, poderia legitimar-se, quando se caracterizasse 
imposto restituível de competência da União - , no caso, a reputou invalida, porque ora 
configura tributo reservado ao Estado (ICM), ora imposto inconstitucional, porque 
discriminatório. 3. Entendimento majoritário, segundo o qual, no caso, não pode, sequer em 
tese, cogitar de dar validade, como imposto federal restituível, ao que a lei pretendeu instituir 
como empréstimo compulsório, porque "não se pode, a título de se interpretar uma lei 
conforme a Constituição, dar-lhe sentido que falseie ou vicie o objetivo legislativo em ponto 
essencial"; duvidas, ademais, quanto a subsistência, no sistema constitucional vigente, da 
possibilidade do imposto restituivel. 4. Recurso extraordinário da União, conhecido pela letra 
"b", mas, desprovido: decisão unânime. (RE 121336, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 11/10/1990, DJ 26-06-1992 PP-10108 EMENT VOL-01667-03 PP-00482 
RTJ VOL-00139-02 PP-00624). 

 

Caso excepcional (empréstimo compulsório da Eletrobras): 

 

Há jurisprudência relativa ao caso da Eletrobras, em que é fixado o entendimento de que 

é possível a devolução dos valores arrecadados a título de empréstimo compulsório por 

meio da entrega de ações avaliadas economicamente.  

 
TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CESSÃO DE CRÉDITO - 
POSSIBILIDADE. ELETROBRÁS. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVANTES DE 
RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM 
AÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. Está pacificado no STJ o entendimento que reconhece a possibilidade 
da cessão de créditos a terceiros decorrentes do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, 
por inexistência de óbices na lei que instituiu a exação. 2. A União e a ELETROBRÁS possuem 
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. Os documentos necessários para 
apuração do valor da condenação podem ser apresentados na fase de liquidação de sentença. 4. 
A ação que visa obter a correção monetária e os respectivos juros sobre os valores recolhidos a 
título do empréstimo compulsório de energia elétrica sujeita-se à prescrição quinquenal prevista 
no art. 1º do Dec. n. 20.910/1932, que deve ser contada a partir da lesão. 5. Em se tratando das 
diferenças de correção monetária incidente sobre o principal, e dos juros remuneratórios dela 
decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da restituição do 
empréstimo em valor "a menor", ou seja, na data das Assembleias que homologaram a 
conversão dos créditos em ações. 6. Reconhecido o direito às diferenças da correção monetária 
e juros, de acordo com o que decidiu o STJ no REsp 1.003.955-RS, Rel. Min. Eliana Calmon.(TRF-4 
- APELREEX: 50461886620144047100 RS 5046188-66.2014.404.7100, Relator: JORGE ANTONIO 
MAURIQUE, Data de Julgamento: 30/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 
31/03/2016). 
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TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. 
DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA. RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. 
PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 
I. AMICUS CURIAE: As pessoas jurídicas contribuintes do empréstimo compulsório, por não 
contarem com a necessária representatividade e por possuírem interesse subjetivo no resultado 
do julgamento, não podem ser admitidas como amicus curiae. 
II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Não se conhece de recurso especial: a) quando ausente o 
interesse de recorrer; b) interposto antes de esgotada a instância ordinária (Súmula 207/STJ); c) 
para reconhecimento de ofensa a dispositivo constitucional; e d) quando não atendido o 
requisito do prequestionamento (Súmula 282/STJ). 
III. JUÍZO DE MÉRITO DOS RECURSOS 1. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS: 
CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO: 1.1 Cabível a conversão dos 
créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição 
legal (art. 4º da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de 
diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do 
procedimento adotado pela Eletrobrás reconhecida pela CVM. 
1.2 Sistemática de conversão do crédito em ações, como previsto no DL 1.512/76, 
independentemente da anuência dos credores. 
2. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 2.1 Os valores compulsoriamente recolhidos 
devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a 
supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano 
subsequente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério 
anual previsto no art. 3° da mesma lei. 
2.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na 
jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64. 
2.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período 
compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação. 
3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização 
monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada 
ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano 
anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal. Entendimento não aplicado 
no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que 
determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, 
desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 
7.181/83). 
4. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos 
juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de 
correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal 
(apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano). 
Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação 
acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em 
relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76. 
5. PRESCRIÇÃO: 5.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de 
correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo 
compulsório à ELETROBRÁS. 
5.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da 
pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, 
pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento 
pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre 
os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 3), a lesão ao direito 
do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a 
ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores 
nas contas de energia elétrica; 
b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 2), e dos juros 
remuneratórios dela decorrentes (item 4), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no 
momento da restituição do empréstimo em valor "a menor". 
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 Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da 
companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembleia-Geral Extraordinária 
homologou a conversão a saber:  a)  20/04/1988 com a  72ª AGE 1ª conversão; b)  26/04/1990 
com a  82ª AGE 2ª conversão; e c)  30/06/2005 com a 143ª AGE 3ª conversão. 
6. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: 6.1 
CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção 
monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente 
às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, e os juros 
remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir 
da data da correspondente assembleia-geral de homologação da conversão em ações; 
b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido 
a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos. 
6.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível 
o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já 
aplicados: 14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10, 14% 
(fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 
12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% 
(novembro/90), 18, 30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11, 79% 
(março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada. 
6.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, 
até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao 
ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do 
CC/1916; 
b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o 
índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC. 
7. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já 
compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação 
desse índice com juros de mora. Não aplicação de juros moratórios na hipótese dos autos, em 
atenção ao princípio da non reformatio in pejus. 
8. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 
1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se 
em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e 
os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4); 
b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 3); 
c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção 
monetária desde a data do vencimento - item 6.1 e 6.2 e juros de mora desde a data da citação - 
item 6.3). 
9. CONCLUSÃO Recursos especiais da Fazenda Nacional não conhecidos. Recurso especial da 
ELETROBRÁS conhecido em parte e parcialmente provido. 
Recurso de fls. 416/435 da parte autora não conhecido. Recurso de fls. 607/623 da parte autora 
conhecido, mas não provido. 
(REsp 1003955/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 
DJe 27/11/2009). 
 

4. Fato gerador 

As circunstâncias que ensejam a criação do empréstimo compulsório (guerra externa existente ou 

iminente, calamidade pública ou investimento nacional de caráter relevante e urgente) por si só 

não correspondem ao fato gerador desse tributo. Por essa razão, na legislação complementar estará 

prevista a conduta relativa a uma dessas circunstâncias, a qual configurará o fato gerador.  
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Exemplo: abastecimento do carro com combustível (fato gerador). Existiu um empréstimo 

compulsório cujo fato gerador era esse. Quando essa conduta fosse praticada pelo contribuinte 

ensejaria a obrigatoriedade relativa ao pagamento do empréstimo compulsório. 

 

A condutada reconhecida como fato gerador de empréstimo compulsório dependerá da política 

legislativa. É importante ressaltar que a conduta não pode estar no rol de competência dos estados 

ou municípios, a fim não ocasionar a bitributação (proibida pela CR/1988), a qual é uma invasão de 

incompetência e viola o pacto federativa que é cláusula pétrea.  Todavia a posicionamento do STF 

em sentido contrário, que admitiu a indicação de qualquer conduta pelo legislador federal 

complementar.  

 

Exceção: a única hipótese em que a União poderia incorrer em bitributação no que se refere aos 

empréstimos compulsórios diz respeito ao empréstimo compulsório de guerra, pois a única hipótese 

em que o constituinte originário permite a bitributação é na do imposto extraordinário de guerra - 

IEG (art. 154, II da CR/1988), de modo em que onde existe a mesma razão existe a mesma 

disposição. Então, se o legislador federal pode tributar em caso de guerra para criar o IEG, poderá 

bitributar em caso de guerra para criar o empréstimo compulsório de guerra. Essa é a única hipótese 

em que a doutrina não controverte com o STF sobre a bitributação.  

 

Empréstimo compulsório de guerra:  

 

 Criado por lei complementar  

(quórum qualificado – maioria absoluta: metade dos membros + 1); 

 

 Produto arrecadado deve ser devolvido ao contribuinte. 

 

Imposto extraordinário de guerra:  

 

 Criando por lei ordinária  

(quórum simples – metade dos presentes + 1); 

 

 Não há a obrigatoriedade de devolver o produto arrecadado ao contribuinte.  


