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ATA DO PROCESSO SELETIVO – RESIDENTES JURÍDICOS 

 

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

Especial Organizadora do Processo Seletivo, Dr. Antonio Matheus da Veiga Neto, 

acompanhado dos membros, os Drs. Maria Aparecida Silva Jacob e Celso Luiz Garcia da Silva 

Junior, compareceram na sede da Prefeitura do Município de Iguape, situada na Avenida 

Adhemar de Barros, n. 1.070, Porto do Ribeira, auxiliados pelo servidor público Larry Luiz 

Carvalho Domingues (RG 29.611.935-SSP/SP) e pela estagiária Isabela Matos Sant’Anna 

Martins (RG 50.077.644-1-SSP/SP), visando à aplicação da prova oral. Dado início aos 

trabalhos, às 14 horas, constatou-se, após chamada oral que os 13 candidatos remanescentes da 

prova escrita compareceram para arguição, 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. Os candidatos foram 

orientados acerca da metodologia de aplicação da prova, de modo que houve esclarecimento 

que cada candidato responderia 4 questões sorteadas eletronicamente de um grupo de 64 

perguntas, tendo no mínimo 3 minutos para responder cada questão. Logo após, houve o sorteio 

eletrônica da ordem de arguição, chegando-se à seguinte ordem: Fernanda Freitas, Bruna 

Teixeira Ribeiro Martins, Laís Helena de Lima Torres, Tacianni Christini Ribeiro de Souza, 

Daniel Dimitri Gomes, Thiago Costa Garcia Szozda, Natacha Redis Frade Calarezzi, Alanis 

Silvi Massulo Ribeiro, Lucas Vinícius Claro da Silva, Maíra Gatto de Freitas, Rodrigo Sanches 

Garcia de Morais, Thiago Pinto Nogueira e Giovanni Igor Alves de Souza. O conjunto de 

perguntas feitas na prova oral e a resposta esperada estão no anexo I a esta ata, disponível neste 

ato para consulta. Foram sorteadas aos candidatos as seguintes questões: Fernanda Freitas 

(questões 06, 19, 37 e 49), Bruna Teixeira Ribeiro Martins (questões 02, 31, 42 e 53), Laís 

Helena de Lima Torres (questões 04, 25, 44 e 60), Tacianni Christini Ribeiro de Souza (questões 

03, 29, 46 e 51), Daniel Dimitri Gomes (questões 10, 28, 36 e 62), Thiago Costa Garcia Szozda 

(questões 05, 23, 35 e 64), Natacha Redis Frade Calarezzi (questões 14, 24, 34 e 61), Alanis 

Silvi Massulo Ribeiro (questões 15, 21, 48 e 54), Lucas Vinícius Claro da Silva (questões 13, 

26, 40 e 52), Maíra Gatto de Freitas (questões 07, 22, 47 e 56), Rodrigo Sanches Garcia de 

Morais (questões 12, 18, 43 e 55), Thiago Pinto Nogueira (questões 01, 17, 39 e 59) e Giovanni 
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Igor Alves de Souza (questões 09, 32, 45 e 57). Depois da arguição de todos os candidatos, os 

membros da Comissão Organizadora concederam as seguintes notas nas duas provas conforme 

tabelas abaixo: 

 

N. NOME ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVL CIVIL CONSTITUICIONAL TOTAL 

01 ALANIS S. M. RIBEIRO 6,66 7,34 10 10 34,00 

02 BRUNA T. R. MARTINS 8,66 0,66 9,35 0,00 18,67 

03 DANIEL DIMITRI GOMES 5,00 9,67 0,00 0,00 14,67 

04 FERNANDA FREITAS 7,33 10,00 4,33 5,00 26,67 

05 GIOVANNI I. A. SOUZA 2,00 9,00 10,00 0,00 21,00 

06 LAIS H. L. TORRES 7,00 7,00 0,00 10,00 24,00 

07 LUCAS V. C. SILVA 10,00 7,00 0,00 0,00 17,00 

08 MAÍRA G. FREITAS 0,67 7,67 5,67 9,00 23,00 

09 NATACHA R. F. CALAREZZI 7,33 9,00 10,00 0,00 26,33 

10 RODRIGO S. G. MORAIS 5,00 7,33 0,00 0,00 12,33 

11 TACIANNI C. R. SOUZA 7,00 0,00 6,00 7,67 20,67 

12 THIAGO C. G. SZOZDA 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

13 THIAGO PINTO NOGUEIRA 10,00 0,00 10,00 10,00 30,00 

 

Logo após, a Comissão Organizadora passou à correção das provas escritas, chegando à 

seguinte conclusão: 

N. NOME NOTA OBTIDA NA PROVA ESCRITA 

01 ALANIS S. M. RIBEIRO 41,00 

02 BRUNA T. R. MARTINS 13,00 

03 DANIEL DIMITRI GOMES 11,00 

04 FERNANDA FREITAS 37,00 

05 GIOVANNI I. A. SOUZA 43,00 

06 LAIS H. L. TORRES 26,00 

07 LUCAS V. C. SILVA 15,00 

08 MAÍRA G. FREITAS 33,00 

09 NATACHA R. F. CALAREZZI 12,00 

10 RODRIGO S. G. MORAIS 18,00 
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11 TACIANNI C. R. SOUZA 10,00 

12 THIAGO C. G. SZOZDA 22,00 

13 THIAGO PINTO NOGUEIRA 51,00 

 

Assim sendo, somadas às notas obtidas nas provas escrita e oral chegou-se ao seguinte 

resultado: 

 

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO. 

NOME  PROVA ESCRITA PROVA ORAL TOTAL OBTIDO 

1º  THIAGO PINTO NOGUEIRA 51,00 30,00 81,00 

2º ALANIS SILVI MASSULO RIBEIRO 41,00 34,00 75,00 

3º GIOVANNI IGOR ALVES DE SOUZA 43,00 21,00 64,00 

4º FERNANDA FREITAS 37,00 26,67 63,67 

5º MAÍRA GATTO DE FREITAS 33,00 23,00 56,00 

6º LAÍS HELENA DE LIMA TORRES 26,00 24,00 50,00 

7º NATACHA REDIS FRADE CALAREZZI 12,00 26,33 38,33 

8º LUCAS VINÍCIUS CLARO DA SILVA 15,00 17,00 32,00 

9º BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 13,00 18,67 31,67 

10º TACIANNI CHRISTINI RIBEIRO DE SOUZA 10,00 20,67 30,67 

11º RODRIGO SANCHES GARCIA DE MORAIS  18,00 12,33 30,33 

12º DANIEL DIMITRI GOMES 11,00 14,67 25,67 

13º THIAGO COSTA GARCIA SZOZDA 22,00 2,00 24,00 

 

A Comissão Organizadora determinou a publicação desta ata como do edital, contendo o 

resultado provisório tanto no sítio da Prefeitura Municipal de Iguape na Internet, como no átrio 

do Paço Municipal e no Diário Oficial do Município que circulará no dia 21 de agosto de 2021. 

Nos termos do item 10.1 do edital de abertura do certame, considerar-se-ão habilitados os 

candidatos que obtiveram na soma das notas das duas provas 50,00 pontos. Ainda nos termos 

do item 11 do edital de abertura do certame, os candidatos inconformados com o resultado 

provisório poderão impugná-los, ofertando suas razões entre as 00h01min do dia 23 até as 

23h59 do dia 24 de agosto de 2021 por meio do correio eletrônico específico conforme norma 

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

pelos integrantes da Comissão Organizadora.  
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ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO 

 

 

 

MARIA APARECIDA SILVA JACOB 

 

 

 

CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 
 

 

 

ANEXO I 

 

1 - É possível alienar bem público? Justifique. 

R.: Sim, desde que se trate de bem desafetado, ou seja, que não é de uso comum do povo ou de 

uso especial da Administração, e haja prévio procedimento licitatório e, em caso de imóvel, 

autorização legislativa. 

2 – A concorrência é a modalidade de licitação sempre obrigatória para alienação de bens 

públicos? Justifique. 

R.: Não, no caso de alienação de bens públicos móveis que não atingir determinado valor, é 

possível utilizar o leilão como modalidade licitatória.  

3 – É possível juridicamente o Poder Público municipal consentir, sem licitação prévia, que 

particular faça uso em seu interesse de um bem público? Exemplifique. 

R.: Sim. É possível autorizar ao particular o uso precário e independente de licitação de bem 

público, desde que demonstrado, no juízo de discricionariedade administrativa, não existir 

prejuízo à coletividade. Por exemplo: o fechamento de determinada rua para determinado bloco 

carnavalesco festejar uma tarde de Carnaval.  

4 – Dê dois exemplos de bens públicos afetados, exemplificando? 

R.: Bem de uso comum do povo, que são usados de forma livre e gratuita pela população, 

geralmente: praias, ruas, praças etc. 

Bem de uso especial, destinados para prestar serviços públicos: prédios públicos, viaturas etc. 

5 – No que se consubstancia a garantia da imprescritibilidade dos bens públicos? 

R.: É a prerrogativa outorgada por lei ao Poder Público de que a posse mansa e pacífica dos 

bens públicos por particulares, mesmo que por longa data, não dá oportunidade à aquisição da 

propriedade do bem por usucapião. Não existe prescrição aquisitiva de bem público.  
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6 – Sintetize o conceito de desapropriação de bens? 

R.: É o instituto jurídico previsto na Constituição Federal e regulado em lei que estabelece a 

possibilidade de aquisição de bens pelo Poder Público, mediante pagamento de indenização 

prévia, justa e geralmente em dinheiro, uma vez presentes os requisitos de utilidade ou 

necessidade pública ou de interesse social.  

7 – Existem terras devolutas originariamente pertencentes aos Municípios? 

R.: Não. As terras devolutas, segundo a Constituição Federal, são da União ou dos Estados-

membros. 

8 – Por meio de qual instituto jurídico a União pode dispor ao particular o domínio útil de 

propriedade imobiliária situada em terreno de marinha? 

R.: Por meio da enfiteuse a União transfere o domínio útil do bem imóvel situado em terreno 

de marinha ao particular, mantendo o domínio real sobre a coisa.  

9 – Só os agentes públicos respondem por ato configurados como improbidade administrativa? 

Por que? 

R.: Não. Os particulares também respondem se beneficiados com o ato ou se concorrerem para 

o dano causado à administração.  

10 – É possível a adoção de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa? Dê 

um exemplo? 

R.: Sim, desde que demonstrados os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora” 

pelo autor da ação. Exemplo: Sequestro de bens. 

11 – A legitimidade para propor ação civil pública por ato de improbidade administrativa é 

exclusiva do Ministério Público? Por que? 

R.: Não. Segundo a lei, a pessoa jurídica de direito público lesada também pode propor a ação.  

12 – É possível haver delação premiada nas ações civis de improbidade administrativa? 

Justifique. 

R.: Parte da doutrina entende que é possível a aplicação analógica do instituto da delação 

premiada, previsto na legislação penal, no processo civil de improbidade administrativa, em 

decorrência do contido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, até porque o 

instituto visa auxiliar o Poder Público a esclarecer fatos e punir responsáveis por graves delitos 

civis.  

13 – Há previsão legal para contratar servidores públicos temporariamente? Quando e como? 
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R.: Há previsão na Constituição Federal e em leis regulamentadoras para contratação de 

servidores temporários, desde que para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público da Administração Pública, por meio de processo seletivo.  

14 – Os servidores públicos regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho podem 

acumular seus empregos públicos com outros cargos ou empregos públicos remunerados? 

Explique.  

R.: Depende. Há expressa vedação constitucional, mas há também as hipóteses de acumulação 

excepcionais prevista no texto constitucional.  

15 – Qual a diferença da garantia da estabilidade para a garantia da vitaliciedade no cargo 

público? 

R.: A estabilidade é a garantia conquistada pelo servidor público depois de 3 anos de exercício 

do cargo público com eficiência e presteza, o que lhe assegura o direito de somente ser demitido 

depois de apurada sua culpa e em processo administrativo disciplinar, com contraditório e 

ampla defesa, ou em processo judicial.  

Já a vitaliciedade é a garantia concedida a determinadas carreiras públicas, como a magistratura, 

que assegura o direito do servidor público somente perder o cargo por meio de decisão judicial 

transitada em julgado.  

16 – O que é exoneração “ad nutum”? 

R.: É a dispensa do servidor comissionado, o qual pode a qualquer tempo ser destituído do 

vínculo que possui com o Poder Público, porque, segundo a Constituição Federal, ocupa cargo 

de livre nomeação e de livre exoneração.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

17 – Servidor público municipal que conquistou sentença concessiva de segurança, em 

mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito, a qual lhe garantiu o direito de ser 

reintegrado ao cargo público de que for demitido, tem direito de executar a sentença para 

receber os valores pretéritos relativos ao período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da 

ação mandamental?  

R.: Não. Os efeitos patrimoniais da sentença concessiva de segurança retroagem à data da 

citação na ação mandamental.  

18 – É cabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado? Justifique.  

R.: Não. Segundo súmula do STF não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 

transitada em julgado. 
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19 – É possível condenar a autoridade coatora a pagar honorários advocatícios quando é 

proferida sentença concessiva da segurança? 

R.: Não. Em mandado de segurança não existe condenação em honorários advocatícios.  

20 – Se o impetrante desiste da ação de mandado de segurança depois da apresentação das 

informações, para o juiz homologar a desistência é indispensável a concordância da autoridade 

impetrada? 

R.: Não. Em mandado de segurança é desnecessário colher a concordância do impetrado antes 

do trânsito em julgado da decisão, para desistir da ação mandamental.  

21 – O vereador pode impetrar mandado de segurança preventivo para tentar coibir 

isoladamente a aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal? 

R.: Sim. O STF admite que o parlamentar – e só o parlamentar – ajuíze mandado de segurança 

preventivo visando coibir atos inconstitucionais que violem o processo legislativo.  

22 – É possível o juiz invocar o seu poder instrutório, em ação de mandado de segurança, e 

deferir o pedido do autor determinando a oitiva de servidor público municipal conhecedor dos 

fatos articulados na petição inicial, para colher seu depoimento como testemunha do 

impetrante? 

R.: Não. No mandado de segurança não cabe a produção de prova oral, segundo a legislação, 

pois se trata de ação para defesa de direito líquido e certo.  

23 – Se a Fazenda Pública Municipal for declarada revel em juízo, por não se contrapor ao 

pedido do autor que lhe promoveu ação condenatória, o juiz poderá julgar antecipadamente a 

lide e condenar a Administração Pública por entender que os fatos articulados na petição inicial 

restaram incontroversos em decorrência da revelia? Justifique. 

R.: Não. Prevalece o entendimento de que não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda 

Pública.  

24 – A ata notarial é meio de prova para atestar a existência de postagem ofensiva 

disponibilizada no Facebook? 

R.: Sim, pois a ata notarial é documento elaborado por tabelião público, dotado de fé pública, 

que atesta a existência fatos, descrevendo inclusive imagens.  

25 – Quais os requisitos ou partes da sentença no processo ordinário? 

R.: Segundo o Código de Processo Civil, o relatório, a motivação e o dispositivo.  

26 – Se o autor desistir da ação principal, de rito ordinário, com a concordância prévia do réu, 

o juiz deverá também extinguir a reconvenção proposta pelo demandado? 
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R.: Não. A reconvenção é ação nova que corre no mesmo processo, porém é independente.  

27 – O “amicus curiae”, regularmente admitido no processo civil ordinário, pode apelar da 

sentença da qual não se conforma com os seus termos? Justifique. 

R.: Não. A lei permite ao “amicus curiae” apenas a interposição do recurso de embargos de 

declaração. 

28 – A Fazenda Pública Municipal, intimada para se manifestar na fase de cumprimento de 

sentença de obrigação de pagar quantia certa sobre o cálculo oferecido pelo autor da ação e 

agora exequente, poderá alegar em sua defesa qualquer matéria, inclusive erros e injustiças na 

condenação da Municipalidade? 

R.: Não. As matérias possíveis de alegação pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de 

sentença de obrigação de pagar estão limitadas pela lei em relação taxativa e dizem respeito a 

fatos e questões jurídicas suscitadas após a sentença.  

29 – Servidor público, demitido do quadro de pessoal da Prefeitura por reiterada desídia, poderá 

ingressar com ação para anular a decisão administrativa do Prefeito que o demitiu no Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca? Justifique. 

R.: Não. Há expressa vedação legal para propositura de ação que visa impugnar a pena de 

demissão no Juizado Especial da Fazenda Pública.  

30 – O mandado de segurança pode ser impetrado no Juizado Especial da Fazenda Pública? 

Justifique. 

R.: Não, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente por força de lei para conhecer 

e julgar da ação de mandado de segurança.  

31 – Para reformar a sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal em processo 

cível que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública é cabível a interposição do recurso 

de apelação? 

R.: Não, o recurso cabível é o recurso inominado no prazo de 10 dez dias.  

32 – O Município pode promover ação no Juizado Especial da Fazenda Pública para buscar a 

condenação de particular que atingiu com o seu carro viatura da Prefeitura e provocou prejuízo 

de R$ 700,00 (setecentos reais) ao erário municipal? Justifique.  

R.: Não, por força da lei os Municípios só podem figurar como réus nos processos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.  

DIREITO CIVIL 

33 – Existe o fenômeno da repristinação no direito brasileiro? 
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R.: Não, pois, em regra, a lei revogada não é restaurada por ter a lei revogadora perdido a sua 

vigência. Ou seja, se a lei A é revogada pela lei B, que depois é revogada pela C, não se restaura 

a lei A. 

34 – Quando a lei for omissa, quais as fontes estão à disposição do juiz para decisão do caso 

que deve julgar? 

R.: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito.  

35 – Servidor púbico municipal que, de acordo com a legislação previdenciária vigente, ainda 

não preencheu os requisitos legais para requerer a aposentadoria voluntária, poderá, em caso de 

surgimento de nova lei previdenciária que venha tornar mais rigorosos os requisitos para 

aposentadoria, invocar o direito adquirido à situação protegida pela lei previdenciária anterior 

e já revogada para não se submeter à nova lei? 

R.: Não, pois trata-se de mera expectativa de direito, e não de direito adquirido, uma vez que 

não estavam preenchidos os requisitos exigidos pela lei revogada quando entrou em vigor a lei 

nova.  

36 – Servidor público municipal, transferido do regime celetista, regido pela Consolidação das 

Leis do Trabalho, para o regime estatutário, por força do surgimento de nova lei municipal, 

poderá invocar o direito adquirido para permanecer no regime celetista? Justifique 

R.: Não pois, segundo o STF, servidor público não tem direito a regime jurídico que o vincula 

à Administração Pública, pois o regime jurídico pode ser escolhido livremente pela 

Administração Pública.   

37 – As súmulas administrativas, editadas pelos órgãos administrativos municipais 

competentes, têm caráter vinculante? Justifique  

R.: As súmulas administrativas sobre questões submetidas aos órgãos administrativos têm 

caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam e enquanto não forem 

revista, conforme prevê a lei.  

38 – Jovem, com 17 anos de idade, poderá exercer cargo público? Justifique. 

R.: Sim, pois o Código Civil prevê que o exercício de emprego público efetivo também cessa a 

incapacidade.  

39 – O que é comoriência? 
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R.: É o instituto jurídico que presume simultânea as mortes de duas ou mais pessoas falecidas 

na mesma ocasião, se não houver como averiguar quem a sequência exata das mortes. É muito 

importante para sucessão dos direitos hereditários.    

 40 – A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica é pessoa jurídica de direito privado? 

R.: Não, em se tratando de autarquia é pessoa jurídica de direito público.  

41 – Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público? 

R.: Não, segundo o Código Civil, os partidos políticos são pessoas jurídicos de direito privado.  

42 – Os automóveis e as motocicletas, únicos bens deixados aos herdeiros de um dono de 

concessionário de veículos, enquanto aberta à sucessão, são bens móveis ou imóveis? 

R.: A herança e uma universalidade de coisas considerada imóvel pela lei, mesmo quando 

formada por bens móveis.  

43 – A prescrição não alegada pela defesa da Fazenda Pública Municipal na contestação 

ofertada em juízo poderá ser alegada em sede de recurso de apelação interposta para reformar 

a sentença que condenou a Municipalidade a pagar a dívida ao autor particular? 

R.: Sim, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem 

aproveita.  

44 – Os menores de 16 anos são relativamente incapazes de exercer os atos da vida civil, por 

isso a compra de uma motocicleta por um adolescente de 15 anos, desacompanhado de seus 

pais ou representante legal, é ato anulável.  

R.: Não, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer atos da vida civil e, 

por isso os atos jurídicos em que participam como agentes são nulos, e não anuláveis.  

45 – A prescrição corre contra os relativamente incapazes? 

R.: Sim, a prescrição apenas não corre em desfavor dos absolutamente incapazes.  

46 – A existência da pessoa jurídica de direito privado começa quando é elaborado o seu 

estatuto constitutivo? 

R.: Não. A existência da pessoa jurídica de direito privado começa com a inscrição de seu ato 

constitutivo no competente órgão de registro.  

47 – A pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus sócios, de modo que os 

sócios nunca responderão pela dívida das pessoas jurídicas? 

R.: A personalidade da pessoa jurídica pode ser desconsiderada por decisão judicial, em caso 

de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
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patrimonial; caso em que os bens dos administradores ou sócios responderão patrimonialmente 

pelos abusos e danos causados a terceiros.  

48 – O servidor público pode optar pelo seu domicílio, sem consentimento da Administração 

Pública? 

R. Não. O servidor público tem domicílio necessário no lugar onde exerce permanentemente 

suas funções.  

 DIREITO CONSTITUCIONAL  

49 – É possível a terceirização de atividade ou função pública na Administração direta? 

R.: Sim, desde que o serviço terceirizado não abranja atividades típicas de Estado e as funções 

consideradas essenciais à prestação de serviços públicos e cumprimento das atribuições 

institucionais.  

50 – Dê dois exemplos de possibilidade jurídica de acumulação de dois cargos ou empregos 

públicos remunerados? 

R.: Dois cargos ou empregos públicos de professor; e dois cargos ou empregos públicos 

privativos de profissionais de saúde.  

51 – Quais as garantias da magistratura? 

R.: Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos.  

52 – O salário base do servidor público pode ser inferior ao salário mínimo nacional? 

Sim, o que não pode ser inferior ao salário mínimo nacional é a remuneração global do servidor 

público.  

53 – Servidor público condenado à perda de cargo público, depois de reconhecido, em regular 

processo administrativo disciplinar no qual lhe foi concedida a garantia do contraditório e ampla 

defesa, que cometeu corrupção passiva, pode retornar ao cargo público por meio de decisão da 

justiça criminal que o absolveu dos mesmos fatos por falta de prova para condená-lo 

criminalmente? 

R.: Não. As instâncias são, em regra, independentes; e a sentença criminal somente se sobrepõe 

e influência a decisão no processo administrativo disciplinar se absolver o servidor acusado 

expressamente por inexistência do fato ou negativa da autoria.   

54 – Dê dois exemplos de entidades pertencentes à Administração Pública indireta? 

R.: Autarquias e Fundações públicas.  

55 – Dê dois exemplos de entidades pertencentes à Administração Pública direta? 

R.: Estados-membros e Municípios. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Estância Balneária – Cidade Histórica 

 

 

Avenida Adhemar de Barros – 1.070 – Fone (13) 3848-6810 – CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

56 – As Constituições Estaduais são normas jurídicas produzidas pelo poder constituinte 

originário? 

R.: Não. O poder constituinte originário institui apenas a Constituição Federal. No federalismo, 

as Constituições Estaduais são instituídas e produzidas pelos poderes constituintes decorrentes.  

57 – A contribuição de iluminação pública pode ser aumentada diretamente por lei estadual? 

R.: Não, pois se trata de tributo de competência municipal.  

58 – É possível a aplicação de pena de morte no Brasil? Explique. 

R.: Sim. Segundo a Constituição Federal, em caso de guerra declarada.  

59 – Candidato à vaga no serviço público, pode ser eliminado ou reprovado no respectivo 

concurso público por responder a inquérito policial ou ação criminal em andamento? Motive 

sua resposta.  

R.: Não, pois, segundo a Constituição Federal, ninguém pode ser considerado culpado até o 

trânsito de sentença penal condenatória, sob pena de violação do princípio da presunção de 

inocência.  

60 – É possível o filho da vítima de homicídio doloso promover ação penal condenatória contra 

o suposto autor do crime, identificado em investigação policial? 

R.: Sim. A Constituição garante a promoção de ação penal privada nos crimes de ação pública, 

se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, se o Promotor de Justiça competente não 

promover no prazo legal a ação penal, o filho da vítima poderá promover ação penal privada 

subsidiária da pública.  

61 – Servidor público que teve negado acesso a processo administrativo disciplinar em 

andamento pela autoridade processante, poderá impetrar “habeas-data” para obter vista dos 

autos processuais para conhecer as informações contidas e se defender? 

R.: Não, a ação de “habeas-data” visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no 

registro ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados; e, por isso, não é o meio para 

obter vista de processo administrativo disciplinar.  

62 – A associação civil “Ambiente Ecológico Equilibrado”, Organização Não-Governamental, 

pode promover ação popular em face do Município para defesa de seus ideais arrolados em seus 

estatutos? 

R.: Não. A pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular diante da letra da 

Constituição Federal.  
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63 – A qual tribunal compete conhecer e julgar reclamação, de natureza constitucional, proposta 

para garantir a aplicação de Súmula Vinculante na primeira instância da justiça estadual? 

R.: Ao STF, pois ao STF compete garantir a autoridade da Súmula Vinculante.  

64 – Qual o tribunal é competente para conhecer e julgar da ação direta de inconstitucionalidade 

promovida pelo Procurador Geral da Justiça em face de lei municipal supostamente 

inconstitucional? 

R.: Ao Tribunal de Justiça do Estado-membro em que situado o Município produtor da lei. 


