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ATA DO PROCESSO SELETIVO – RESIDENTES JURÍDICOS 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, o Presidente da Comissão 

Especial Organizadora do Processo Seletivo, instaurado para credenciamento de Residentes 

Jurídicos, compareceu na sede da UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, 

situada na Rodovia Casimiro Teixeira, n. 40, Jardim Primavera, Iguape – SP, às 10 horas, na 

companhia da estagiária Isabela Matos Sant’Anna Martins (RG 50.077.644-1-SSP/SP), para 

aplicação da prova escrita. Dos 16 candidatos inscritos, compareceram treze candidatos, a 

saber: Alanis Silvi Massulo Ribeiro, Bruna Teixeira Ribeiro Martins, Daniel Dimitri Gomes, 

Fernanda Freitas, Giovanni Igor Alves de Souza, Laís Helena de Lima Torres, Lucas Vinícius 

Claro da Silva, Maíra Gatto de Freitas, Natacha Redis Frade Calarezzi, Rodrigo Sanches Garcia 

de Morais, Tacianni Christini Ribeiro de Souza, Thiago Costa Garcia Szozda e Thiago Pinto 

Nogueira. Foi atestada a ausência de Jéssica Ferreira Ribeiro, Rafaela Faulstch Domingues e 

Sabrina Buskowski Alves. Os candidatos ausentes na prova, à luz do item 9.5, estão 

automaticamente desclassificados do certame. Às 10 horas, foi autorizado o início da prova, 

depois de sua distribuição, bem como da orientação aos candidatos acerca do preenchimento 

do caderno de perguntas. Às 11h17, foi declarada encerrada a prova, com a entrega do caderno 

de questões pela última candidata. O candidato Thiago Costa Garcia Szozda solicitou para que 

constasse em ata que às 09h40 havia apenas 6 candidatos no recinto de aplicação de prova, 

invocando a cláusula 9.6 do edital. A presidência registra que a cláusula 9.6 é apenas 

orientativa, visando que o candidato esteja no local com antecedência para preparação do 

ambiente de aplicação da prova e não tem a finalidade de exclusão, pois, a teor da letra “a” do 

item 9.8 somente poderia ser excluído por atraso o candidato que chegasse ao local depois das 

10h. Ademais, a permissão de que todos os candidatos que chegaram antes das 10 horas 

participasse do certame não gerou desigualdade ou prejuízo a um deles, pois todos somente 

tiveram acesso à prova depois deste horário. Todos os candidatos puderam sair do ambiente de 

aplicação da prova escrita com rascunho de suas respostas. As questões formuladas na prova 

escrita e as respostas esperadas pela Comissão seguem abaixo para conferência dos candidatos 

e eventual subsídio para possível recurso:  

Questão 1 – Segundo a Súmula 473 do STF “A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
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ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Portanto, é possível afirmar que a 

Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos produzidos ilegalmente a qualquer 

tempo? 

Resposta esperada: Não, em regra, a Administração Pública tem o prazo de 5 anos para anular 

seus atos inválidos quando produzidos em contrariedade a lei, sob pena de decair do direito de 

fazê-lo. 

Questão 2 – O que são bens públicos dominicais? 

Resposta esperada: São bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público sem qualquer 

destinação pública e por isso podem ser alienados, observadas as exigências previstas em lei.] 

Questão 3 – Quais são os impostos que devem ser instituídos pelos Municípios, de acordo com 

a Constituição Federal? 

Resposta esperada: - IPTU – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; - ITBI – 

imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis; - 

ISS – imposto sobre serviços de qualquer natureza 

Questão 4 – Segundo a teoria do risco administrativo, quais as hipóteses que permitem o 

afastamento da responsabilidade civil objetiva do Município, em decorrência de danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros?  

Resposta esperada: - A responsabilidade civil objetiva do Município decorre dos danos 

causados a terceiros pelos atos de seus servidores, dispensando a demonstração da culpa ou do 

dolo do agente público causador da conduta; porém, pode ser afastada se a Administração 

Pública demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou o rompimento do nexo causal.  

Questão 5 – Quais são os requisitos exigidos pelo Código Civil para que o negócio jurídico 

exista e seja considerado válido? 

Resposta esperada: São requisitos de existência e validade de todo ato jurídico: - agente capaz; 

- objeto lícito, possível, determinado ou determinável; - forma prescrita ou não vedada em lei.  

Questão 6 – A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 

para integrar a relação processual. Por isso, para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, produz quais efeitos materiais e processuais?  

Resposta esperada: A citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, produz os 

seguintes efeitos, segundo a legislação processual civil: - induz litispendência; - torna litigiosa 

a coisa disputada no processo; - constitui em mora o devedor; e – interrompe a prescrição. 
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A Comissão Organizadora esclarece que, à vista dos itens 9.4 e 9.5, os candidatos, salvo os 

desclassificados, deverão comparecer às 14horas do dia 19 de agosto de 2021 (quinta-feira), na 

Prefeitura Municipal de Iguape, situada na avenida Adhemar de Barros, n. 1.070, Porto do 

Ribeira, Iguape – SP, para participarem da prova oral, sob pena de desclassificação em caso de 

ausência. A prova oral consistirá na resposta a 4 questões por candidato das disciplinas de 

direito administrativo, direito processual civil, direito civil e direito constitucional. Iniciada a 

prova oral, haverá o sorteio eletrônico da ordem de arguição dos candidatos. As provas serão 

públicas, de modo que todos os candidatos poderão assistir à arguição individual dos 

participantes. Além dos candidatos, poderão assistir ao evento mais 10 (dez) pessoas não 

inscritas no certame, desde que maior de 18 anos de idade, munidas de documento de 

identidade, portando máscaras de proteção facial e solicite à Comissão o ingresso na sala de 

arguição até 20 minutos antes do início do exame oral. Não será permitida a saída da sala para 

seguido reingresso, nem de candidatos nem de terceiros. Eventual solicitação de candidatos 

para uso do toalhete deverá encaminhada à Comissão Organizadora para apreciação. As 

perguntas não terão seu conteúdo repetido e deverão respondidas em 3 minutos cada uma. A 

avaliação do desempenho do candidato será efetuada pela Comissão Organizada dentro de 

critérios técnicos, observado o contido no item 9.11 do edital de abertura do certame. O 

resultado final do concurso será divulgado no dia 21 nos termos do item 10 do edital de abertura 

do certame. Sem mais, foram encerrados os trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada 

pelos integrantes da Comissão Organizadora.  
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