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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA 

PROVA DISCURSSIVA 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Caxias DIVULGA a resposta aos recursos impetrados contra o resultado preliminar da 

prova discursiva. 

Teresina, 31 de outubro de 2018. 

Comissão Organizadora do Concurso 

 

Nota de Esclarecimento: Conforme apontado por diversos candidatos (e fato de fácil 

verificação) houve, por parte de nossa equipe técnica, ERRO na divulgação do espelho da 

prova discursiva de Procurador, especialmente no que diz respeito à PONTUAÇÃO DA 

PEÇA PRÁTICO PROFISSIONAL, já que a soma da pontuação divulgada à época ultrapassa 

a soma máxima de 40 (quarenta) pontos.  

A pontuação foi erroneamente divulgada e o correto seria da seguinte forma: 

1. Da  Supremacia  Constitucional  no  Controle  de  Constitucionalidade  bem  como  suas  

espécies  e  seus  fundamentos (16 pontos).  (Sendo que estes 16 pontos são advindos da 

soma das pontuações de “a” e “b” deste item). 

a)  Supremacia  material (08 pontos) 

 b) Supremacia  formal (08 pontos). 

 2. Do  parâmetro  utilizado  para  eventual  Controle  de Constitucionalidade  no  caso  

concreto,  fazendo  referência,  entre outros, aos tipos normas que compõe tal parâmetro 

(06 pontos). 

3. O  Órgão  do  judiciário  competente  para  o  julgamento  de  eventual ação de controle 

concentrado de constitucionalidade  da Lei (no caso do Projeto sendo aprovado pelo 

Legislativo e  sancionado pelo Executivo) citando qual seria a ação no caso  descrito (06 

pontos – inalterado).  

4. Cabimento ou não de Recurso em eventual ação de controle  concentrado  de  

Constitucionalidade  da  citada  Lei  (considerando que o projeto de Lei mencionado foi 

aprovado)  caso  haja,  no  caso  concreto,  contrariedade  entre  a  decisão  proferida  pelo  

Órgão  Julgador  e  o  sentido/alcance  de dispositivo  da  Carta  Federal.  Especificar  o  

recurso  e  o  órgão julgador em caso de cabimento (12 pontos - inalterado).  
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Ressaltamos que o fato se deu por simples erro aritmético no caso do item 01 – já que a 

soma de 08 pontos duas vezes definitivamente não é 18. E, no caso do item 02, foi mesmo 

um erro de digitação. Entretanto, esclarecemos que tal erro, por mais lamentável que seja, 

não traz prejuízo real a nenhum dos candidatos, já que: 

a) Todos os candidatos tiveram suas provas corrigidas com suas notas baseadas nos 

valores corretos; 

b) Nenhum candidato teve suas notas com valores fora dos parâmetros corretos; 

c) Todos tiveram suas notas baseadas nos mesmos critérios objetivos e com as 

mesmas notas parâmetros – no caso, as corretas. 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

Recurso 01 
Candidato Ayslan Siqueira de Oliveira Inscrição 11.678 
Objeto Questão Discursiva nº 01  
Resposta INDEFERIDO 
Razão O princípio da insignificância não é uma causa excludente da punibilidade, 

mas, da própria tipicidade (material), o que traz importantes diferenças 
no tratamento jurídico conferido ao acusado. Para que se reconheça uma 
causa excludente da punibilidade o fato, antes de tudo, precisa ser punível. 
O fato para ser punível precisa, antes de tudo, ser típico. O candidato 
expressamente colocou “embora o fato seja considerado crime ou 
contravenção”, ou seja, há um erro, já que o fato não é típico. Conferir: 
Decisão da Segunda Turma do STF: HABEAS CORPUS'. FURTO TENTADO 
DE VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIDA A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CASO DE ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO DO 
RÉU. PRECEDENTES DO STF. PELA CONCESSÃO. 1. O reconhecimento da 
insignificância da conduta praticada pelo réu não conduz à extinção da 
punibilidade do ato, mas à atipicidade do crime e à conseqüente 
absolvição do acusado. 2. Pela concessão da ordem. Princípio da 
Insignificância: absolvição é diferente de não-punibilidade (STF, HC 
98.152 , rel. Min. Celso de Mello). Quanto a nota da aplicação do princípio 
da insignificância nos crimes contra a Administração Pública, a falta do 
valor explícito (somente citado no recurso) gerou o merecido desconto de 
0,50, bem como a falta de informação acerca de que somente 
recentemente STF e STJ chegaram ao consenso desse valor, já que a nota 
máxima se destina a quem trouxer o máximo de informações. 

 

Recurso 02 
Candidato Ayslan Siqueira de Oliveira Inscrição 11.678 
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Objeto Questão Discursiva nº 02 
Resposta INDEFERIDO 
Razão O primeiro critério de avaliação valia 3,00 pontos e só alcançaria a nota 

máxima o candidato que discorresse corretamente sobre os três pontos 
requisitados: (a) previsão constitucional ainda não regulamentada; (b) 
aplicação, no que couber, dos direitos de greve dos trabalhadores da rede 
privada; e (c) a limitação deste direito pelos princípios da supremacia do 
interesse público, a continuidade do serviço, a razoabilidade e a 
proporcionalidade. No caso, o candidato foi omisso quanto aos itens “b” e 
“c”. Quanto ao critério de avaliação sobre o desconto dos dias não 
trabalhados, o candidato respondeu pela impossibilidade, quando o 
correto seria pela possibilidade. Em sua resposta o candidato aduz que “[a 
administração pública] pode impor a reposição do período”, o que não se 
configura como verdade, já que a compensação dos dias faltosos só é 
possível em caso de acordo entre as partes, não uma imposição unilateral.  

 

Recurso 03 
Candidato Ayslan Siqueira de Oliveira Inscrição 11.678 
Objeto Questão Discursiva nº 03 
Resposta INDEFERIDO 
Razão O desconto de 0,50 foi corretamente aplicado no caso, já que, ao discorrer 

sobre o conceito de teoria natalista, o candidato afirmou que o a 
personalidade ficaria assegurada com o nascimento. Ocorre que a 
informação está incompleta, já que, o correto seria dizer “nascimento com 
vida”. Caso se aceitasse a resposta do candidato como correta, estaríamos 
admitindo que, para a teoria natalista, um natimorto é passível de direitos, 
já que o mesmo, de alguma forma, “nasceu”. 

 

Recurso 04 
Candidato Ayslan Siqueira de Oliveira Inscrição 11.678 
Objeto Questão Discursiva nº 04 
Resposta INDEFERIDO 
Razão O conceito de despesa pública está pobre de embasamento teórico e 

doutrinário: o candidato se limitou a reprisar os conceitos trazidos pela 
lei. Quanto à classificação, como o próprio recorrente aduziu, a banca 
estabeleceu o mínimo de quatro classificações para dar a pontuação 
máxima, atribuindo a cada uma delas 1,0 ponto. Como, no caso, o 
candidato discorreu sobre apenas 3 delas, fez jus aos 3 pontos que 
recebeu. 

 

Recurso 05 
Candidato Ayslan Siqueira de Oliveira Inscrição 11.678 
Objeto Peça Prático Profissional 
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Resposta INDEFERIDO 
Razão De acordo com os parâmetros estabelecidos, no item 01, o candidato não 

adentrou nos temas supremacia formal e material, recebendo pontuação 

devida apenas quanto aos temas trazidos. No item 02, o candidato apenas 

trouxe o dispositivo legal previsto na CF sem fazer referência ao fato de 

que esta norma seria, de acordo com o entendimento dos tribunais 

superiores, de reprodução obrigatória. No item 03, o candidato deveria 

acertar o órgão do judiciário competente e a ação no caso descrito: o 

recorrente acertou apenas o órgão competente, mas errou a ação já que 

respondeu apenas “declaração de inconstitucionalidade” e não a resposta 

esperada “ação direta de inconstitucionalidade”. O item 04 está 

totalmente diferente do pedido no espelho da prova. 

 

Recurso 06 
Candidato Joyci Cruz Lima Inscrição 11.692 
Objeto Questão Discursiva nº 02 
Resposta INDEFERIDO 
Razão Segundo o espelho divulgado, o primeiro item a ser avaliado nesta 

questão seria justamente o Conceito sobre Direito de Greve dos 
Servidores Públicos, destacando: (a) previsão constitucional ainda não 
regulamentada; (b) aplicação, no que couber, dos direitos de greve dos 
trabalhadores da rede privada e (c) direito limitado pela supremacia do 
interesse público, continuidade do serviço público e razoabilidade e 
proporcionalidade. Nenhum destes fatos foi “discorrido” pela candidata 
como pede o enunciado da questão. 

 

Recurso 07 
Candidato Danilo dos Santos Silva Inscrição 4.918 
Objeto Questão Discursiva nº 02 
Resposta INDEFERIDO 
Razão Segundo o espelho divulgado, o primeiro item a ser avaliado nesta 

questão seria justamente o Conceito sobre Direito de Greve dos 
Servidores Públicos, destacando: (a) previsão constitucional ainda não 
regulamentada; (b) aplicação, no que couber, dos direitos de greve dos 
trabalhadores da rede privada e (c) direito limitado pela supremacia do 
interesse público, continuidade do serviço público e razoabilidade e 
proporcionalidade. No caso, o candidato não tratou o tema pedido no item 
“c”, razão pela qual só pontuou 2,00 pontos. Quanto à questão do segundo 
item a ser avaliado (possibilidade de descontos dos dias não trabalhados), 
o candidato condicionou este desconto ao fato do servidor não comunicar 
sua adesão e, outra hipótese, ao caso do servidor prosseguir em greve 
mesmo após a celebração de acordo com o sindicato – condições estas que 
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não tem embasamento teórico, jurisprudencial ou legal e, assim, não 
poderia ser aceita pela banca examinadora. Por fim, o candidato errou ao 
falar que a competência para julgar eventuais ilegalidades destas greves 
seria da justiça do trabalho e não da justiça comum.  

 

Recurso 08 
Candidato Danilo dos Santos Silva Inscrição 4.918 
Objeto Questão Discursiva nº 03 
Resposta INDEFERIDO 
Razão Ao discorrer sobre o conceito de teoria natalista, o candidato afirmou que 

o a personalidade ficaria assegurada com o nascimento. Ocorre que a 
informação está incompleta, já que, o correto seria dizer “nascimento com 
vida”. Caso se aceitasse a resposta do candidato como correta, estaríamos 
admitindo que, para a teoria natalista, um natimorto é passível de direitos, 
já que o mesmo, de alguma forma, “nasceu”. Desta forma, o conceito desta 
teoria contém um erro crasso, o que levou ao desconto de 0,50 em sua 
pontuação. O conceito da teoria da personalidade condicionada está 
completamente errado, já que para este os direitos do nascituro ficariam 
em condição suspensiva até o nascimento com vida – elemento crucial à 
resposta que não foi trazida pelo recorrente. O único conceito dos três que 
está correto é o conceito da teoria concepcionista, item em que o 
candidato pontuou totalmente. O candidato errou a teoria adotada pelo 
CC. Entretanto, fez jus a um ponto ao mencionar a adoção “em partes” da 
teoria concepcionista e fundamentar com a parte final do art. 2º. Não há 
qualquer erro na pontuação do candidato neste item.  

 

Recurso 09 
Candidato Danilo dos Santos Silva Inscrição 4.918 
Objeto Questão Discursiva nº 04 
Resposta INDEFERIDO 
Razão O enunciado da questão pede que o candidato “discorra” sobre o tema 

despesa pública. No caso, o recorrente trouxe apenas um conceito raso 
sobre o tema – fazendo jus a pontuação de apenas 1,00, já que não trouxe 
nem fundamentação ou doutrina que enriquecesse sua resposta, que ficou 
longe do exigido pelo enunciado – “discorrer” seria conceituar com 
profundidade. Os conceitos de empenho, liquidação e pagamento estão 
corretos e fazem jus a pontuação máxima. Já as classificações trazidas pelo 
espelho são meros exemplos, mas a resposta exigia ao menos quatro 
classificações para a nota máxima, fato que não ocorreu, já que o 
candidato trouxe apenas uma classificação fazendo jus à apenas 1,00 
ponto. Desta forma, está correta a nota final de 5,00 pontos ao candidato 
recorrente.  
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Recurso 10 
Candidato Lucas Santos Eulálio Dantas Inscrição 17.166 
Objeto Questões Discursivas nº 01, 03 e 04 e Peça Prático Profissional 
Resposta PARCIALMENTE DEFERIDO (Questão 01 e 04) 
Razão Quanto à Peça Prático Profissional, não houve qualquer equívoco na nota, 

já que o candidato não tratou com a profundidade devida os conceitos de 
supremacia formal e material, fazendo jus ao desconto de 2 pontos. 
Quanto à questão nº 01, houve equívoco na soma da nota do candidato, já 
que, de acordo com o quadro de pontos, o candidato deveria ter feito 9,25. 
Ademais, houve desconto indevido quanto à questão de erro gramatical. 
Assim, o recorrente faz jus à correção de sua pontuação para 9,50 na 
questão discursiva nº 01. Na questão de nº 03, há duas palavras que 
estão destacadas por estarem ilegíveis e, até o ponto em que a banca 
conseguiu ler, trazem grafia errada, fazendo ser legítima o desconto de 
pontos. Na questão nº 04, há novamente palavra ilegível, o que levou ao 
desconto. Entretanto, deveria ter sido desconto apenas 0,25 pontos e não 
0,50 como ocorreu. Assim, faz-se necessária a correção para 8,75 nesta 
questão de nº 04. 

 

Recurso 11 
Candidato Inês Alves de Sousa Inscrição 20.779 
Objeto Questão Discursiva nº 03 e Peça Prático Profissional 
Resposta INDEFERIDO 
Razão Peça Prático Profissional: mesmo sendo o parecer uma peça bem mais 

opinativa e menos técnica que um recurso, por exemplo, sua liberdade é 
balizada nos parâmetros definidos pela Banca. Não fosse assim, 
estaríamos diante de uma prova sem critérios de avaliação, onde o que 
quer que o candidato escrevesse deveria ser tido como correto, já que 
seria sua opinião. Mesmo que o tema contenha divergências 
jurisprudenciais e doutrinárias (como quase todos os temas de relevância 
do mundo jurídico), a banca adotou a posição majoritária e fundamentou 
sua resposta, não agindo, portanto, com nenhuma irregularidade. Quanto 
a alegação do erro da pontuação constante no espelho, favor, ver a nota 
de esclarecimento acima. Os critérios para avaliação dos erros de 
português constam, sim, no Edital e fazem presente no item 9.12.6, do 
anexo IX, do Edital. Nesse item fica claro que serão descontados eventuais 
erros de português no valor de 0,25/erro até um limite máximo de 30% 
do valor da questão. Por opção da banca, o Edital não previu avaliação de 
desempenho por outros critérios gramaticais que não os estabelecidos 
neste item. O espelho de prova traz as linhas mestras e objetivas de 
avaliação: portanto, não é objetivo deste esmiuçar o conteúdo correto, 
mas apenas dizer os temas apontados e o que será considerado como 
correto – elementos presentes no espelho. De acordo com entendimento 
doutrinário e do próprio Supremo Tribunal Federal – STF, a omissão da 
Constituição Estadual não constitui óbice a que o Tribunal de Justiça local 
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julgue a ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal que 
afronta norma constitucional de reprodução obrigatória pelos Estados. 
Sendo que tal entendimento está sedimentado justamente no RE  598.016 
citado pela candidata em seu recurso. Desta forma, não cabe revisão no 
entendimento trazido pelo espelho da prova no que diz respeito à peça 
prático profissional. Questão nº 03: a candidata não conceituou as teorias 
natalista e da personalidade condicionada. Ademais, não respondeu de 
forma clara e objetiva qual seria a teoria adotada pelo CC/2002: que 
mesmo sendo alvo de divergências, teria aceito qualquer das três 
respostas desde que devidamente fundamentada. A candidata trouxe uma 
vasta fundamentação que apoiaria a tese de que houve a adoção pela 
teoria concepcionista, mas, em momento algum, disse qual teoria foi 
adotada de forma expressa. A sua fundamentação foi considerada a título 
de nota e lhe concedeu os merecidos 2,00 neste quesito. 

 

Recurso 12 
Candidato Clarice Moura Santos Inscrição 21.252 
Objeto Questões Discursivas nº 02, 03 e 04 e Peça Prático Profissional 
Resposta PARCIALMENTE DEFERIDO (Peça Prático Profissional) 
Razão Peça Prático Profissional: A candidata tem razão quando fala que as 

rasuras não deveriam ter sido descontadas, já que os mesmos não 
impossibilitam o entendimento da resposta. Faz-se necessário a 
atribuição da pontuação 40 para a peça prático da recorrente.  
Questão nº 02: No dia 1º de agosto de 2017, o STF concluiu o julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 846.854, cuja relatoria ficara a cargo do 
Min. Luiz Fux, fixando o seguinte Tema nº 544 de Repercussão Geral: “A 
justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a 
abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração 
pública direta, autarquias e fundações públicas“. Ou seja, trabalhadores 
com registro na carteira de trabalho de Municípios, de Estados, da União, 
de fundações públicas e de autarquias que fizerem greve, serão julgados 
pela Justiça Comum estadual ou federal, ao contrário da resposta da 
candidata. Questão nº 03: o quesito quanto ao conceito da teoria da 
personalidade condicionada foi respondido de forma pobre e incompleta, 
já que não faz qualquer referência ao elemento mais importante do 
conceito: o fato de que já existem direitos assegurados desde a sua 
concepção, mas que tal direitos ficam em condição suspensiva até o 
nascimento com vida. A candidata só trouxe a condição e esqueceu de 
tratar dos direitos: elemento indispensável no conceito. Questão nº 04: a 
recorrente não trouxe o conceito de despesa pública, se limitando apenas 
a falar de suas classificações. Mesmo que os elementos destas 
classificações acabem por compor o conceito, tal fato deveria ter sido 
registrado em sua resposta. 
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Recurso 13 
Candidato Francisco do Nascimento Silva Inscrição 26.008 
Objeto Questões Discursivas nº 01, 02 e 04 e Peça Prático Profissional 
Resposta PARCIALMENTE DEFERIDO (Questão nº 02) 
Razão Peça Prático Profissional: Quanto a alegação do erro da pontuação 

constante no espelho, favor, ver a nota de esclarecimento acima. O quesito 
01 da peça foi totalmente satisfatória fazendo jus à pontuação máxima do 
item: 16 pontos (ver a nota de esclarecimento acima). O quesito 02 foi o 
único que apresentou problemas, pois para fazer jus aos 06 pontos 
máximos seria preciso abordar duas questões: trazer o dispositivo legal 
previsto na CF que embasaria a inconstitucionalidade e citar o fato de que 
esta norma seria, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, 
de reprodução obrigatória. Estes elementos não constam na resposta do 
candidato, que pontuou apenas 01 ponto por conta de trazer outras 
questões também relevantes para a matéria, mas não tal qual pedia a 
questão. Os itens 03 e 04 também tiveram pontuação máxima, pontuando, 
respectivamente, 06 e 12 pontos. Desta forma, não há erro na pontuação  
da peça prático profissional que advém de 16 (quesito 01) + 01 (quesito 
02) + 06 (quesito 03) + 12 (quesito 04). Questão nº 01: como as notas 
colocadas no quadro de pontuação é feito de forma manual, é 
perfeitamente possível haver rasuras (como há na sua própria prova). 
Mas tal fato não é de natureza “gravíssima”, vez que, pela simples soma 
aritmética, vê-se que a pontuação atribuída foi de 1,00. Quanto à 
fundamentação da não aplicação do princípio, o candidato apenas citou a 
existência de uma súmula, sem especificá-la e sem enriquecer sua 
resposta com outros elementos necessários à atribuição da nota máxima 
neste quesito. Quanto ao item “fundamentação da aplicação do princípio”, 
o candidato também não trouxe a resposta de forma completa, pois não 
citou os referidos valores usados como parâmetros para o caso. Questão 
nº 02: O primeiro critério de avaliação valia 3,00 pontos e só alcançaria a 
nota máxima o candidato que discorresse corretamente sobre os três 
pontos requisitados: (a) previsão constitucional ainda não 
regulamentada; (b) aplicação, no que couber, dos direitos de greve dos 
trabalhadores da rede privada; e (c) a limitação deste direito pelos 
princípios da supremacia do interesse público, a continuidade do serviço, 
a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso, o candidato foi omisso 
quanto ao item “c”, daí sua pontuação neste item ter sido somente 2,00 
pontos.  Quanto ao quesito da competência para julgar as greves, há, neste 
caso, um equívoco da banca que erroneamente não atribuiu a pontuação 
máxima a este item. Faz-se necessário a atribuição da pontuação 9,0 
para a questão nº 02 do recorrente. Questão nº 04: O enunciado da 
questão pede que o candidato “discorra” sobre o tema despesa pública. No 
caso, o recorrente trouxe apenas um conceito raso sobre o tema – fazendo 
jus a pontuação de apenas 2,00, citando apenas fundamentação e não 
trazendo nenhuma doutrina que enriquecesse sua resposta, que ficou 
longe do exigido pelo enunciado – “discorrer” seria conceituar com 
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profundidade. As classificações trazidas pelo espelho são meros 
exemplos, mas a resposta exigia ao menos quatro classificações para a 
nota máxima, fato que não ocorreu, já que o candidato trouxe apenas 
algumas classificações fazendo jus à apenas 3,00 pontos. Mais uma vez, 
lamentamos pela presença de rasuras (mesmo que seja justificado) mas 
acreditamos que a mera soma das notas retiraria qualquer dúvida.  

 

Recurso 14 
Candidato Mauricio de Lacerda Almeida Neto Inscrição 25.316 
Objeto Peça Prático Profissional 
Resposta PARCIALMENTE DEFERIDO  
Razão Peça Prático Profissional: Quanto a alegação do erro da pontuação 

constante no espelho, favor, ver a nota de esclarecimento acima. Não há 
erro quanto à pontuação do quesito nº 01, vez que o candidato não tratou 
de forma satisfatória os conceitos de supremacia material e formal. 
Quanto ao quesito nº 02, realmente não faz jus o desconto indevido de 
palavras rascunhadas, vez que não há tal previsão no Edital. Faz-se 
necessário o acréscimo de 2,25 à nota da peça prático profissional. 

 

 


