
TERÇA-FEIRA - 20/11

O segundo dia do XV Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais realizou palestras com 10 conferencistas que se 
dividiram em quatro minicursos na manhã desta terça-feira (20), no Hotel Mercure, em Belo Horizonte. 

Tributos municipais
Ao abordar aspectos do IPTU, a procuradora do município de Curitiba, Cíntia Estefania Fernandes, fa-
lou sobre conceitos de tributação do futuro. De acordo com ela, o BID prega que há espaço para se tri-
butar mais o IPTU em termos fiscais e extrafiscais. Ainda segundo a palestrante, os procuradores de-
vem trabalhar pela instituição de um ITBI (bens imóveis) progressivo fiscal e lutar para que o ITCMD 
(herança e doação) tenha uma cobrança mais agressiva. “Tudo isso tem que ser repensado por nós.”, afirmou. 

O procurador do Rio de Janeiro, Ricardo Almeida, expli-
cou pontos do imposto sobre serviços (ISSQN). O pales-
trante disse ter invertido a lógica da apresentação para 
colher dúvidas e questões dos participantes e, a partir 
disso, fazer sua exposição. Já a procuradora do municí-
pio de Petrópolis (RJ), Vanessa Velasco, falou sobre as 
hipóteses passíveis de incidência do ITBI, que decorrem 
do fato gerador do registro imobiliário. Segundo a pales-
trante, o entendimento do STJ é que a geração do tributo 
se dá a partir da transferência efetiva ou do domínio útil 
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da propriedade. A procuradora trouxe ainda exemplos de 
procedimentos relativos a cessões de direitos e revendas 
de imóvel na planta.
 
Licitações e contratos administrativos
A procuradora do município de BH, Ana Alvarenga, dis-
correu sobre a lei 13.019/14, que trouxe marco de regu-
lamentação para as parcerias com o terceiro setor. No 
curso, expôs conceitos importantes, como o das Orga-
nizações da Sociedade Civil e o das sociedades coopera-
tivas sociais e entidades religiosas. Também explicou a 
diferença entre parcerias, projetos (limitados ao tempo) 
e atividades (contínuas) e definições como termos de co-
laboração ou fomento.  Alvarenga também apresentou 

parcerias realizadas pela PBH. Coube à diretora da Esco-
la do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sílvia Ribeiro, 
explicar os procedimentos licitatórios na visão do órgão 
de contas. Na sequência, o procurador do município de 
Porto Alegre (RS), João Elpídio de Almeida Neto, abordou 
as garantias contratuais.

Recursos aos Tribunais superiores
O curso do procurador do município de Belo Horizonte, 
Luiz Fernando Valladão Nogueira, versou sobre os recur-
sos extraordinários e as reclamações constitucionais. 

O procurador explicou as hipóteses legais de recursos e 
mostrou a que instância se pode apelar, de acordo com a 
legislação e os entendimentos dos tribunais superiores.  
Em painel sobre os recursos ao TST, o procurador de Sal-
vador (BA), Francisco Bertino abordou mudanças em ter-
mos recursais com a reforma trabalhista. Para ele, o TST 
veio mudando sua concepção ao longo dos anos, com a 
revisão das leis, até que se tornou uma espécie de tribunal 
dos tribunais. Originalmente criado como instrumento 
de pacificação dos conflitos, segundo o palestrante, o TST 
passou a consolidar o entendimento dos demais tribunais. 
Última a falar para a turma deste minicurso, a procu-
radora do município de Blumenau (SC), cedida ao STJ, 
Graziela Nazato, falou sobre a admissibilidade de recur-
sos especiais na perspectiva do novo Código de Processo 
Civil (NCPC). De acordo com ela, diante dos filtros, são 
poucos os recursos que chegam ao STJ para avaliação. “A 
jurisprudência defensiva não deixa os recursos subirem”. 

Gestão estratégica no direito
Entre outros temas, o diretor do Instituto Diálogo, Felipe 
Assensi, falou de liderança e inovação. Para ele, a postu-
ra do gestor pode estimular ou inibir a produtividade do 
outro. “O grande desafio é descobrir o que está por traz 
do interesse da pessoa, o que você pode puxar nela que 
gera inovação”, disse. Para Assensi, a cultura do ‘chefão’ 
que controla tudo é prejudicial ao desenvolvimento da 
administração. No curso, ele citou ferramentas e aplica-
tivos que contribuem para uma boa gestão e abordou 
teorias sobre o assunto.



Seis áreas de interesse
Na tarde desta terça-feira (20), o XV Congresso Brasileiro 
de Procuradores Municipais abordou discussões em seis 
áreas de interesse. Em cada uma delas, os participantes 
do Congresso puderam participar de uma palestra.

Honorários e sucumbência
O procurador do município de Salvador, Eduardo Has-
san, tratou dos aspectos dos honorários de sucum-
bência como um direito dos procuradores, lembrando 
que o advogado público, além de servidor, é um pro-
fissional inscrito na OAB e, portanto, submetido ao 
estatuto da carreira. “De todos os julgados recentes, 
uma coisa tem sido uniforme: os honorários de su-
cumbência são um direito do advogado público”, disse.  
Como ‘notícia ruim’, Hassan disse existir um entendi-
mento de que os valores devem ser submetidos ao teto 
constitucional da remuneração do funcionalismo. O 
procurador também explicou que os honorários não são 
incorporados à aposentadoria e abordou a tributação 
dos honorários do advogado público, cujas contribui-
ções são recolhidas à União.

Ameaça à estabilidade dos servidores 
públicos
A professora da pós-graduação do Mackenzie, Irene 
Patrícia Nohara listou reformas administrativas que 
trouxeram ameaça à estabilidade da carreira pública. 
Entre as regras, destacou a introdução da avaliação 
de desempenho, que passou a figurar entre os fato-
res que podem levar à demissão do servidor público.  
Outra hipótese que passou a ensejar a demissão dos 
‘estáveis’ foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trou-
xe limites para o gasto com a folha de pessoal. “Muitos 
servidores bons podem ser ameaçados de corte”, disse. 
Nohara foi aplaudida ao defender a manutenção dos 

cargos públicos atuais no Brasil. Para ela, a população 
vem sendo submetida a uma série de fake news que 
diminuem a importância dos servidores para o país. 

Reserva do possível e con-
trole da discricionariedade 

O tema foi conduzido pelo desembargador Cláu-
dio Brandão de Oliveira, do TJRJ. O magistrado afir-
mou que os princípios do direito devem nortear os 
procuradores municipais. Para ele, a discricionarie-
dade, que é a margem de subjetividade para a de-
cisão do administrador, tende a ser reduzida. Ele 
lembrou que o administrador deve ter preocupação 
com a forma, mas “o resultado é o mais importante”. 
Na palestra, Brandão de Oliveira afirmou que o controle 
da discricionariedade das ações atende ao princípio da 
eficiência na administração pública. O desembargador 
finalizou dizendo que a discricionariedade não pode se 
impor sobre os direitos fundamentais do cidadão, que 
devem ter sempre prevalência.

Uma nova lei nacional de licitações

O procurador do município de Recife (PE), Bruno 
Cunha, trouxe um panorama da proposta de mudan-
ças na lei de licitações, em tramitação no Congresso 
Nacional. O texto, que pode substituir a Lei 8.666, 
está sob a relatoria do deputado João Arruda (PB). 
Tal norma deve ser regulamentada por decreto único. 
Entre os pontos destacados, Cunha explica que a nova lei 
flexibiliza a correção das falhas formais nas licitações. O 
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Procuradores ganham apoio no peticionamento 
As demandas nas procuradorias crescem a cada dia e os advogados públicos precisam de alternativas para 
executar seu trabalho de forma ainda mais qualificada. Diante de tantos desafios, entre eles o cumprimento 
dos prazos, é preciso contar com a ajuda da tecnologia para otimizar as tarefas. Com a nova onda de trans-
formação digital na Justiça brasileira, os procuradores podem usar uma ferramenta que armazena o certifi-
cado digital na nuvem, eliminando a necessidade de tokens e smartcards. O Cofre Virtual permite a assina-
tura de documentos a partir de qualquer computador conectado à internet. Com o certificado na nuvem, o 
procurador municipal ganha ainda mais segurança e qualidade em suas tarefas.

procurador diz que a proposta também permite ao ges-
tor revisar os pareceres negativos dados pelos advogados 
públicos, desde que se responsabilizem por isso. Ainda 
entre os pontos, os pareceres dos procuradores passam a 
ter de informar alternativas, em casos de negativa a um 
procedimento.

Segurança na jurisprudência 
constitucional tributária

O procurador do município  de Belo Horizonte, Flávio  Bernar-
des, abordou a instabilidade das decisões judiciais no país 
e explicou como isso afeta a segurança jurídica dos agen-
tes públicos. Segundo ele, essa visão diversa dificulta até 
mesmo a construção de um orçamento. “Tem algo errado 

quando não consigo buscar coerência nas decisões”, disse.  
Bernardes disse que o casuísmo e a falta de previsibilida-
de prejudicam os gestores públicos na elaboração de con-
tratos e criticou ainda o que chamou de ativismo judicial e 
interpretação proativa por parte de juízes. Como exemplo 
de questões em que há controvérsia, o procurador citou a 
definição da base de cálculo para o IPTU e o ITBI.

Meios alternativos de cobrança 
tributária e praticabilidade
O procurador da Fazenda Nacional, Daniel Giotti, afir-
mou que o sistema tributário deve ser o mais sim-
ples possível para se permitir a cobrança e a fisca-
lização. No Brasil, porém, fatores como o excessivo 
número de leis e tributos levam a uma hipercomple-
xibilidade tributária. Com isso, as empresas gastam 
2.031 horas por ano só para lidar com essas questões.  
O palestrante abordou a praticabilidade das cobranças 
tributárias, que, segundo ele, precisam levar em conta 
a opção do contribuinte. Giotti finalizou a abordagem 
apontando meios de solução para conflitos tributários, 
como parcelamento, anistia, conciliação judicial ou arbi-
tragem.


