
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado II – 23/04/2021

Informa  decisão  dos recursos
apresentados em  face  ao  gabarito
preliminar,  questões  das  provas   e
aplicação  da  prova  prática  do
Processo Seletivo nº 002/2021.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 001/2021, representado por seu Presidente,
Sr. Wagner Bechtold, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável
pela execução do Processo Seletivo, torna pública a deliberação da banca examinadora em relação aos
recursos apresentados no tocante ao gabarito preliminar e questões das provas do Processo Seletivo nº
002/2021.

Questões da prova e gabarito

Função
Quest

ão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Operador de
Equipamentos

02
2081853 Há uma incorreção que prejudica a questão, ou seja, deve ser anulada a questão.

Recurso deferido.2082389
Advogado 20 2082481 O recorrente alega que a alternativa “a) Em matéria tributária, cabe à lei complementar

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Em relação a instituição ou majora-
ção de tributos municipais, os princípios da legalidade estrita (reserva de lei) e anterioridade
tem incidência ampla. Uma exceção fica por conta da mitigação do primeiro no que toca ao im-
posto predial e territorial urbano – IPTU.” está incorreta, pois a exceção verificada em relação
ao IPTU é a relativa ao princípio da anterioridade nonagesimal e não em relação ao princípio da
“legalidade estrita (reserva de lei)”. Portanto, para ser correta, a última parte da alternativa deve-
ria estar assim redigida: “Uma exceção fica por conta da mitigação do segundo no que toca ao
imposto predial e territorial urbano – IPTU”, vez que o termo segundo passaria a se referir ao
princípio da anterioridade.

Assiste razão ao candidato no sentido de que em relação ao IPTU, há, também, mitigação do
princípio da anterioridade nonagesimal. Todavia, na alternativa exposta na questão não se afir -
mou a inexistência de mitigação do princípio da anterioridade, apenas se disse que uma das miti -
gações se refere ao princípio da legalidade.

Por outro lado, o princípio da “legalidade estrita (reserva de lei)” é afastado no caso da atualiza-
ção da base de cálculo desse imposto, conforme se observa na Súmula 160 da jurisprudência do
STJ, citada pelo próprio recorrente: Súmula 160 - “É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, me-
diante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”

Ora, se é defeso atualizar a base de cálculo em patamar superior ao índice oficial, é permitido
fazê-lo por meio de decreto (aqui a mitigação) até o referido índice.

Nesse sentido é a tese de repercussão geral, fixada pelo STF: Tema 211 – “A majoração do valor
venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido for-
mal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacio-
nários anuais de correção monetária.”

No acórdão do julgamento do RE 648245/MG, no qual restou assentada a tese, julgada à unani-
midade, consignou-se: “Vê-se, assim, que a orientação assentada na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o valor cobrado a título de imposto sobre propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) pode ser atualizado, anualmente, independentemente da edição
da lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos doze meses ante -
riores.”

Ao comentar o assunto, Ricardo Alexandre afirma: 
“Quanto à primeira exceção, deve-se tomar cuidado para não confundir a atualiza-

ção do valor monetário da base de cálculo com o aumento desta mesma base de cálculo.
O exemplo mais marcante é o IPTU. Tendo por base de cálculo o valor venal do

imóvel, o IPTU é calculado tomando por referência tabelas que estipulam o valor do metro qua-
drado de área construída do imóvel as diversas zonas do Município. Os valores estipulados são
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corroídos pelo fenômeno inflacionário e quando o Município, utilizando-se de índices uniformes,
resolve atualizá-los, pode fazê-lo por meio de Decreto do Prefeito, pois não se está a aumentar a
base de cálculo, mas apenas a se impedir que ela seja artificiosamente diminuída.” ( in, Direito
Tributário – 13 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador – Ed. JusPodivm, 2019, p. 132)

Pelo exposto, a indefere-se o pleito, mantendo-se a questão e o gabarito tal qual divulgado.

Aplicação da prova
Função Nº Inscrição Razões de deferimento/indeferimento

Operador de
Equipamentos

2082389
A realização da prova por primeiro em nada prejudica ou beneficia o candidato ou os demais,
pois foi exigido de todos os candidatos as mesmas tarefas.
Recurso indeferido.

Atalanta - SC, 22 de abril de 2021. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Wagner Bechtold
Presidente da Comissaoo do Processo Seletivo
Decreto nº 012/2021
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