
 
 
  

 

 

 
 

ESPELHO DE CORREÇÃO: PROCURADOR JURÍDICO 
 
Conforme o referido Edital 002/2019, para a correção do PARECER serão considerados os 
seguintes itens:  
 
8.34 - Para o cargo de Procurador Jurídico será realizada uma Prova Escrita na forma de um Parecer, 
com assunto relacionado ao conteúdo programático.  
8.34.1 – Para o cargo de Procurador Jurídico além da prova objetiva será realizada uma Prova Escrita na 
forma de um Parecer, que terá a sua aplicação no mesmo dia da prova objetiva, em período oposto.  
8.34.2 – A Prova Escrita na forma de Parecer terá duração máxima de 2h00 (duas horas).  
8.35 - Serão corrigidas as provas até a 30ª (trinta) posição mais empates, da classificação geral da lista 
de ampla concorrência. 8.36 - Serão corrigidas as provas até a 5ª (quinta) posição mais empates, da 
classificação geral da lista de pessoas portadoras de deficiência.  
8.37 - Será considerado para aprovação e classificação final a média final entre as notas da prova objetiva 
e prova escrita prática (parecer). 
8.38 - O candidato que não atingir a colocação determinada acima não terá o parecer corrigido, e será 
excluído do Concurso Público.  
8.39 - A prova deverá ser realizada sem qualquer tipo de consulta (livros, legislação, notas, impressos, ou 
qualquer outro meio de consulta).  
8.40 - O texto definitivo deve ser redigido preferencialmente de caneta esferográfica de tinta preta, e 
obrigatoriamente em material transparente em local a ser indicado. Somente será corrigido o que constar 
na folha do texto definitivo, sendo desconsiderados todos os campos para rascunho para efeito de 
avaliação. A Banca examinadora somente terá acesso aos textos definitivos escaneados, sem qualquer 
espaço para anotação de nome, número de inscrição ou qualquer dado que possa identificar o candidato.  
8.41 - Será atribuída a nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, o candidato deverá obter nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos no total para ser habilitado no parecer, que será avaliada conforme 
segue:  
a) Domínio técnico sobre o assunto abordado: 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;  
b) Uso adequado da norma-padrão da Língua Portuguesa: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos;  
c) Fluência e coerência da exposição das ideias: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos; 
d) Precisão na linguagem jurídica: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.  
8.41- Será atribuída nota 0 (zero) ao parecer quando:  
a) Fugir a proposta apresentada;  
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras 
soltas em forma de verso ou de outras formas);  
c) For assinada ou rubricada fora do local apropriado;  
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;  
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo;  
f) Estiver em branco;  
g) Apresentar letra ilegível.  
8.42 - A resposta deverá conter no mínimo 40 (quarenta) linhas e no máximo 60 (sessenta) linhas.  
8.43 - O candidato que não obtiverem a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos será automaticamente 
excluído do Concurso Público. 
8.44 - Em hipótese alguma haverá revisão do parecer.  
8.45 - Caberá recurso conforme disposto no item 10. 

 

TEMA DO PARECER 

 
Ricardo, prefeito do município de Tributópolis, diante da necessidade premente de aumentar a 

arrecadação do ente, deseja majorar a alíquota do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), além de atualizar monetariamente a base de cálculo do referido imposto. Assim, diante 
da relevância e da urgência, o prefeito editou e publicou medida provisória em 01/11/2019 para tais fins. 
Entretanto, sabendo que o fato gerador do IPTU naquele município ocorre no primeiro dia útil de cada 
ano, Ricardo ficou com dúvidas acerca da possibilidade de cobrança do IPTU de 2020 nos moldes da 
medida provisória por ele publicada. O prefeito também foi informado pelo Secretário Municipal de 
Fazenda que a medida provisória não era instrumento hábil para a majoração da alíquota do IPTU. 
Sabendo-se que existe previsão na Lei Orgânica de Tributópolis para a edição de medidas provisórias, 
elabore um parecer jurídico que esclareça os pontos controversos expostos no caso hipotético acima. 

 
OBSERVAÇÃO: SE NECESSÁRIO IDENTIFIQUE-SE COMO 

“PROCURADOR XY/ OAB: 1234” 

 
 

 
 
 



 
 
  

 

 

 
 
RESPOSTA: 
 
Candidato deverá mencionar: 
 
1) Utilização de medida provisória no direito tributário; 
2) Princípios da anterioridade e da noventena aplicados ao IPTU; 
3) Princípio da irretroatividade; 
4) Atualização valor monetário da base de cálculo dos impostos; 
5) Prazo da medida provisória e seus efeitos; 
6) Aplicação do conteúdo ao caso hipotético; 

 
A utilização de medida provisória em matéria tributária já foi objeto de intermináveis controvérsias 

em sede doutrinária. Alegavam alguns autores que o Direito Tributário e o Direito Penal eram ramos do 
direito em que o princípio da legalidade se mostrava mais rígido, de forma que a instituição de tributos e a 
tipificação de crimes e contravenções só poderiam ser feitas por lei em sentido estrito. Em sede 
jurisprudencial, o STF não demorou a definir que, em se tratando de matéria tributária, o uso da medida 
provisória era plenamente possível, desde que observados os seus requisitos constitucionais (relevância e 
urgência). Com o advento da Emenda Constitucional 32/2001, a Constituição Federal passou a prever 
que, ressalvados o II, o IE, o IPI, o IOF e os impostos extraordinários de guerra, a medida provisória que 
implique majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada (CF, art. 62, § 2.º). Assim, estabelecidos requisitos para o 
uso da medida provisória em matéria tributária, fica claro que a utilização é lícita.  

De acordo com o princípio da anterioridade, a Constituição Federal de 1988 veda à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou” (CF, art. 150, III, b). Em primeiro lugar, deve-se prestar 
atenção para o fato de a regra tomar como marco temporal a data da publicação da lei, ao passo que o 
princípio da irretroatividade toma como base a data da vigência dessa mesma lei. Além disso, o IPTU não 
se encaixa em nenhuma exceção ao princípio da anterioridade. Portanto, qualquer publicação de lei que 
majore a alíquota do imposto só terá seus efeitos no exercício seguinte. 

Além disso, se o tributo instituído ou majorado for um imposto e estiver sujeito à estrita 
legalidade, a cobrança só poderá ser realizada no exercício subsequente caso a medida provisória tenha 
sido convertida em lei até o último dia daquele em que tenha sido editada (CF, art. 62, § 2.º). 
 Tem-se também a noventena, prevista no art. 150, III, da Constituição, uma alínea c, cujo texto é 
bastante parecido com aquele constante no art. 195, § 6.º, da CF/1988, destinado exclusivamente às 
contribuições para a seguridade social. A regra determina que, se um tributo vier a ser majorado ou 
instituído por lei publicada após o dia 3 de outubro (quando faltam 90 dias para o término do exercício 
financeiro), a cobrança não mais pode ser feita a partir de 1.º de janeiro seguinte, sob pena de infringir a 
noventena (publicada a lei “em meados de outubro”, a cobrança deve se verificar “em meados de 
janeiro”). A Constituição Federal prevê, no mesmo § 1.º do art. 150, como uma exceção ao princípio da 
noventena, a alteração da base de cálculo do IPTU. Tal exceção não se aplica no caso hipotético da 
questão, por tratar-se de majoração de alíquota – e não alteração de base de cálculo. Portanto, qualquer 
publicação de lei que majore a alíquota do imposto só terá seus efeitos a partir de 29/01/2019. 

Nos precisos termos constitucionais, é vedado aos entes tributantes cobrar tributos em relação a 
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (CF, 
art. 150, III, a), o que faz com que a medida provisória editada por Ricardo não atinja os fatos geradores 
do primeiro dia útil de 2020. 

A mera atualização monetária do valor do tributo ou da sua base de cálculo, por não significar 
majoração do mesmo, não se sujeita à anterioridade – nem à noventena. O entendimento é pacífico no 
âmbito do STF, conforme demonstra o seguinte excerto: “Substituição legal dos fatores de indexação – 
Alegada ofensa às garantias constitucionais do direito adquirido e da anterioridade tributária – 
Inocorrência – Simples atualização monetária que não se confunde com majoração do tributo. (…) A 
modificação dos fatores de indexação, com base em legislação superveniente, não constitui desrespeito 
às situações jurídicas consolidadas (CF, art. 5.º, XXXVI), nem transgressão ao postulado da não surpresa, 
instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, b)” (STF, 2. a T., 
RE-AgR 200.844/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.06.2002, DJ 16.08.2002, p. 92). Portanto, os efeitos 
da publicação da norma que exija atualização monetária da base de cálculo são imediatos. 

Analisando-se o instrumento normativo utilizado, após o advento da EC 32/2001, as medidas 
provisórias passaram a ter vigência por sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta. Por conseguinte, 
na metade do prazo de prorrogação, completam-se os noventa dias para o início da cobrança do tributo. 
Se a medida provisória for convertida em lei sem alteração substancial do texto, a cobrança continua. Se 
a conversão se der com alteração substancial, deve-se reiniciar a contagem da data da publicação da lei 
de conversão. Caso a medida provisória seja rejeitada ou perca a eficácia por decurso de prazo (120 
dias), o tributo (ou a majoração) deixa imediatamente de ser cobrado. Neste caso, houve cobrança com 
base na medida provisória durante 30 dias, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar por decreto 
legislativo as relações jurídicas geradas, ou seja, definir se haverá ou não devolução dos valores 
recolhidos (CF, art. 62, § 3.º). Caso o Congresso silencie e não edite o decreto legislativo no prazo de 60 
dias, as relações jurídicas geradas conservam-se regidas pela MP, ou seja, na prática, os valores pagos 



 
 
  

 

 

não são devolvidos (CF/1988, art. 62, § 11). 
Ressalte-se, por oportuno, que devem ser simultaneamente observadas as regras relativas à 

anterioridade do exercício financeiro, caso o tributo não seja exceção a tal princípio. Na mesma linha, se o 
tributo criado ou majorado for um imposto, a cobrança a partir do exercício subsequente dependerá da 
conversão da medida provisória em lei (CF, art. 62, § 2.º). 

Portanto, diante do caso hipotético, não é possível que se publique medida provisória – ou até 
mesmo lei - após 03/10/2019 majorando alíquota do IPTU para que se atinja o fato gerador do primeiro dia 
útil de 2020. A medida provisória editada por Ricardo deverá ser convertida em lei até o final do exercício 
de 2019 para que produza efeitos no exercício seguinte, a partir de 29/01/2019 – em respeito à 
noventena. Dessa forma, os fatos geradores do IPTU no primeiro dia útil de 2020 não serão atingidos 
devido à irretroatividade. Contudo, poderão as bases de cálculo serem atualizadas monetariamente, 
independentemente da conversão da medida provisória ou da anterioridade e noventena. O cuidado será 
com a perda de eficácia da medida provisória, por rejeição ou por decurso do prazo. Caso isso ocorra, 
caberá ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas geradas, ou seja, 
definir se haverá ou não devolução dos valores recolhidos pela atualização da base de cálculo. Caso o 
Congresso silencie e não edite o decreto legislativo no prazo de 60 dias, as relações jurídicas geradas 
conservam-se regidas pela MP, ou seja, na prática, os valores pagos não serão devolvidos (CF/1988, art. 
62, § 11). 

 
 
 
 
 

Tupã, 23 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 

DÉDALUS CONCURSOS 


